
№
ლიცენზიის 
ნომერი

ობიექტის დასახელება
ლიცენზიის 
მფლობელი

საიდენტიფიკა
ციო/პირადი 

ნომერი   

ლიცენზიი
ს 

რეგისტრაც
იის და 

მოქმედები
ს ვადა

რესურსის  
მოცულობა     
(მინიმალ.      
მაქსიმალ.)

ფართობი გადაცემა

1 10

ბოლნისის ჯგუფის ცნობილი 
საბადოების წიაღისეულის 
გეოლოგიური შესწავლა და 
შემდგომი მოპოვება 
(ბოლნისის, დმანისის და 
მარნეულის რ-ნები)

შპს „RMG Gold“  ს/ნ 225359947

07.04.1994 
30.12.1996   
20 წელი    
ვადა 

გაუგრძელ
და 01.01.15 
წლამდე    
ვადა 

გაუგრძელ
და 

01.01.20წ.

9.0 ჰა

საქართველო-
ავსტრალიის 
ერთობლივი საწარმო 
შ.პ.ს. „ტრანს-ჯორჯიენ 
რესურსეს“ 
გადაფორმდა ბრძ. №1-
1/291    11.02.09     შპს 
„კვარციტზე“ 
გაცემული ლიცენზია 
გადაფორმდა 
ბრძ.№13/544  30.10.12წ. 
ბრძ.№245  07.04.14წ.     
ბრძ.№478/ს 31.12.14წ.    

2 11

მადნეულის ოქრო-სპილენძ-
ბარიტ-პოლიმეტალური 
ექსპლუატაციაში მყოფი 
საბა-დოს კომპლექსური 
დამუშავება (ბოლნისის რ-ი)

სს „RMG Copper“
12.04.94    
23.07.97     
20 წელი

1) სპილენძის 
მადანი-5070000 
(ჩუ-0.35%, Aუ-
0.41გრ/ტ, Aგ-
1.68გრ/ტ)          
2) ოქროს 
შემცველი 
მეორადი 
კვარციტები-
2713200 (Aუ-
1.02გრ/ტ, Aგ-
5 15გრ/ტ)

421,45 ჰა

შევიდა ცვლილება 
ბრძ.№13/15  14.05.12წ.   
ს.ს. „მადნეულზე“ 
გაცემული ლიცენზია 
გადაფორმდა 
ბრძ.№13/546  30.10.12წ.

3 29
„ყვირილას“ საბადოს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (თერჯოლის 
რ-ნი)

შ.პ.ს. „ჩოლაბური“
28.06.1994 
29.12.1997   
20 წელი

70 ათ. მ3       
90 ათ. მ3     

20 ჰა ვადა გაუვიდა

გარემოს დაცვის სამინისტრო                   
საბჭოს წესით გაცემული ლიცენზიები



4 35
„კრწანისის“ ტუფობრექჩიების 
საბადო (თბილისის 
გარეუბანი „კრწანისი“)

ს.ს. 
„საშენმასალები“

12.07.1994  
21.01.1998   
20 წელი

7 ათ. მ3/წელ    
8 ათ. მ3/წელ    

15 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№ 13/357  
12.09.11წ.

5 38
„ითავაზა-I“ საბადოს 
კვარციანი ქვიშის მოპოვება 
(საჩხერის რ-ნი)

ს.ს. 
„საშენმასალები“

12.07.1994  
11.07.1997   
20 წელი

მაქს.         20 
ათ.მ3/წელ

16 ჰა ვადა გაუვიდა

6 40
„საფარის ღელის“ საბადოს 
კვარციანი ქვიშის მოპოვება 
(საჩხერის რ-ი)

შ.პ.ს. საყალიბე 
ქვიშები

12.07.1994 
03.06.1998   
20 წელი

18.6 ათ.მ3/წელ  
29.8 ათ.მ3/წელ 

14 ჰა ვადა გაუვიდა

7 41
„წყალთბილას“ საბადოს 
თაბაშირის მოპოვება 
(ახალციხის რ-ი)

შპს „საქცემენტი“
12.07.1994 
07.10.1997   
20 წელი

მინ.            2500 
მ3/წელ

3,9 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/632  
27.04.10წ.

8 49
„ჯუთის“ დიაბაზის 
ლოდნარის შესწავლა-
მოპოვება (ყაზბეგის რ-ნი)

შ.პ.ს. „კენტავრი“
19.07.1994 
28.04.1998   
20 წელი

1400 მ3/წელ    
1780 მ3/წელ

293,07 ჰა ვადა გაუვიდა

9 51
„ხირხი II“ საბადოს 
დიაბაზების ლოდნარის 
მოპოვება (მარტვილის რ-ნი)

შ.პ.ს. 
„წიაღისეული“

02.08.1994 
21.03.1997   
20 წელი

შეზღუდვის 
გარეშე     

ბლოკი - 1000 
მ3/წელ

2,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/43    
20.01.10

10 70
„ყიზილაჯლოს“ საბადოს 
ანდეზიტო-ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი)

ს.ს. „ბაზალტი“
25.06.99    
23.07.99     
20 წელი

107,6 ჰა ვადა გაუვიდა

11 75
„ლოჭინო II“ საბადოს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (თბილისის 
საქ. ზონა)

ს.ს. 
„საშენმასალები“

13.10.1995   
21.01.1998   
20 წელი

14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.1-1/1148  
04.06.09

12 92
„ითავაზა I“-ს კვარციანი 
ქვიშების საბადო (საჩხერის რ-
ნი)

ს.ს. „დარკვეთის 
საშენ მასალათა 
კომბინატი“

08.03.96     
05.10.01     
16 წელი

100 ათ.მ3/წელ 14 ჰა ვადა გაუვიდა

13 117
ხანდების საბადოს კირქვების 
მოპოვება (ხარაგაულის რ-ნი)

შპს „ივერია 92“
28.06.96     
17.09.97     
15 წელი

5 ათ. მ3/წელ  15 
ათ. მ3/წელ

3,5 ჰა ვადა გაუვიდა

14 132
ბორჯომის მინერალური 
წყლის მოპოვება-
გადამუშავება

GGG and MW
25.02.1997 
11.04.1997   
10 წელი

ვადა გაუგრძელდა 
11.04.09წ.-მდე ბრძ.№1-

1/3100 29.12.08

15 170

„ასკანის“ საბადოს 
ბენტონიტური თიხების 
მოპოვება და გადამუშავება 
(ოზურგეთის რ.)

შპს. „ასკანა“
08.08.1997 
26.12.1997   
20 წელი

30 ათ.ტ        
შეუზღუდ.     

34,8 ჰა ვადა გაუვიდა



16 203

რაჭა-სვანეთის მადნიანი რ-
ნის კეთილშობილი, იშვიათი 
და ფერადი ლითონების 
შესწავლა-მოპოვება (ონის, 
ამბროლაური, ლენტეხის, 
მესტიის რ-ები)

შ.პ.ს. 
„საქართველოს 
სასარგებლო 
წიაღისეულის 
განვითარების 

კომპანია“

21.11.97     
06.07.98     
20 წელი

გოლოგ. 
მინაკუთვ
ნი 1600კმ2

გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1536  15.09.10წ.

17 230
„კობის“ საბადოს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ყაზბეგის რ-
ნი)

სს 
„კავკასავტომაგის

ტრალი“

05.06.98    
17.08.98     
20 წელი

22 ათ.მ3/წელ   
23 ათ.მ3/წელ

32 ჰა
ს/კ 238109202                   
ვადა გაუვიდა

18 241
„ნაბეღლავის“ მინ. წყლის 
მოპოვება-გადამუშავება 
(ჩოხატაურის რ-ნი)

შ.პ.ს. „წყალი 
მარგებელი“

10.07.98    
05.08.98     
01.07.14

20 მ3/დღ.ღ
გაუქმდა ბრძ.№13/516  
11.11.11წ.

19 247
თბილისის მეტროპოლიტენის 
მიწისქვეშა ნაგებობის 
ექსპლუატაცია 

შ.პ.ს. „თბილისის 
მეტროპოლიტენი“

ს/კ 202886788

24.07.98    
03.08.98     
20 წელი   
1475/ს 

11.10.18     
24.07.38

ვადა გაუგრძელდა 
24.07.38წ.-მდე    ბრძ. 
№1475/ს 11.10.18წ.

20 265
სოფ. დაბას წყაროს წყლის 
შესწავლა-მოპოვება 
(ბორჯომის რ-ი)

შ.პ.ს. „ქართული 
მინა და 

მინერალური 
წყლები“

06.11.1998  
24.12.1998   
10 წელი

0,07 ჰა ვადა გაუვიდა

21 277

საქ. რკინიგზის თბილისის 
წყალ-მომა-რა-გების და 
კანალიზაციის დისტანციის 
ბა-ლანსზე არსებული 
წყალმომარაგების მიწისქვეშა 
წყლების მოპოვება 
(მარნეული, თეთრიწყაროს რ-
ები)

სახ. საწარმო 
„თბილდისტანცია

“

04.12.1998 
27.05.1999   
10 წელი

ვადა გაუვიდა

22 279

საქ. რკინიგზის თბილისის 
წყალ-მომა-რა-გების და 
კანალიზაციის დისტანციის 
ბა-ლანსზე არსებული 
წყალმომარაგების მიწისქვეშა 
წყლების მოპოვება (გორის, 
კასპის, მცხეთის, ქარელის რ-
ები)

სახ. საწარმო 
„თბილდისტანცია

“

04.12.1998 
27.05.1999   
10 წელი

ვადა გაუვიდა



23 282

საქ. რკინიგზის სამტრედიის 
წყალმომარა-გე-ბის და 
კანალიზაციის ბალანსზე 
არსე-ბუ-ლი 
წყალმომარაგების მიწისქვეშა 
წყლე-ბის მოპოვება 
(ზუგდიდის, ფოთის რ-ი)

სახ. საწარმო 
„სამტრედიის 
დისტანცია“

04.12.1998   
28.12.1998   
10 წელი

ვადა გაუვიდა

24 283

საქ. რკინიგზის სამტრედიის 
წყალმომარა-გე-ბის და 
კანალიზაციის ბალანსზე 
არსე-ბუ-ლი 
წყალმომარაგების მიწისქვეშა 
წყლე--ბის მოპოვება 
(ოზურგეთი, ლანჩხუთი) 

სახ. საწარმო 
„სამტრედიის 
დისტანცია“

04.12.1998 
28.12.1998   
10 წელი

ვადა გაუვიდა

25 284

საქ. რკინიგზის სამტრედიის 
წყალმო-მარა-გე-ბის და 
კანალიზაციის ბალანსზე 
არსე-ბუ-ლი 
წყალმომარაგების მიწისქ-ვეშა 
წყლე--ბის მოპოვება 
(ჭიათურის, ზესტაფო-ნის, 
სამტრედიის და წყალტუბის

სახ. საწარმო 
„სამტრედიის 
დისტანცია“

04.12.1998 
28.12.1998   
10 წელი

ვადა გაუვიდა

26 291

სოფ. სოფ. არგვეთის და 
სავანის ტერი-ტორიაზე 
არსებული ქვიშის შესწავლა-
მოპოვება (საჩხერის რ-ი)

შ.პ.ს. „მშენებელი“
25.12.1998  
31.12.1998   
10 წელი

3 ვადა გაუვიდა

27 292
„გუნია-კალის“ საბადოს 
ვულკანური წიდის მოპოვება 
(წალკის რ-ი)

ს.ს. 
„საწარმო-უზრუნვ

ელყოფა“

25.12.1998 
22.01.1999   
10 წელი

9.2 ვადა გაუვიდა

28 293

„მარნეულის“ საბადოს 
ჩრდილო-დასავ-ლე-თი 
უბ-ნის ბაზალტების მოპოვება 
(მარნეულის რ.)

სააქციო საზ. 
„დელტა“

05.03.1999 
10.03.1999   
10 წელი

38 ჰა ვადა გაუვიდა

29 320

მდ.მდ.ენგურის, რიონის, 
ცხენისწყლის, ქციისა და 
მათზე განლაგებული 
წყალსაცავების ქვიშისა და 
ლამის შესწვლა-მოპოვება

შ.პ.ს. 
„საქართველოს 
გეოლოგიური 
მომსახურეობის 

ცენტრი“

16.07.99     
13.10.00     
10 წელი

14,15 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/476 
01.04.10წ.



30 338
„ინიაკდაგის“ საბადოს 
ვულკანური წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის რ-ნი) 

ს.ს. „მშენებელი“
01.10.1999  
25.10.1999   
20 წელი

8 ათ.მ3/წელ    
10 ათ. მ3/წელ

38 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1238  21.07.10წ.

31 352
ზანავის მინ.წყლის შეს-წავლა-
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნი, 
ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი)

შ.პ..ს. „ბორჯომი-
პროდაქტი“

03.12.1999  
17.12.1999   
10 წელი

ვადა გაუვიდა

32 357
გველეთის საბადოს 
ბრექჩირე-ბული დია-ბაზების 
მოპოვება (ყაზბეგის რ-ი)

შ.პ.ს „ხევი“
17.03.2000 
16.05.2001   

8 წელი
8 ჰა ვადა გაუვიდა

33 364

მდ. მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ.თბილისი, ისნის 
რ-ნი, 31 ქარხნის მიმდებარე 
ტერიტ.)

ს.ს. „ინჟმშენი“
17.03.2000  
28.03.2000   

5წ+5წ

10 ათ.მ3        20 
ათ. მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

34 369
მდ. დებედის საბადოს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მარნეულის 
რ-ნი)

შ.პ.ს. „ქცია“
19.05.2000  
01.06.2000   
10 წელი

15 ჰა ვადა გაუვიდა

35 371

„იუმრიტეპეს“ საბადოს 
ვულკა-ნური წიდის მოპოვება-
გადა-მუშავება (ნინოწმინდის 
რ-ი)

შ.პ.ს. „პემზა“
19.05.2000  
28.05.2000   
10 წელი

20 ჰა ვადა გაუვიდა

36 376

ახალციხის №99 
ჭაბურღილიდან 
ნახშირორჟანგა აირის 
მოპოვება

შ.პ.ს. „ჭყონია და 
კომპანია“

09.06.2000 
30.06.2000   
10 წელი

მაქს.         13,6 
ტ/დღ.ღ

0,42 ჰა ვადა გაუვიდა

37 392
ჯვარისის საბადოს 
კაოლინური თიხების 
მოპოვება (ტყიბულის რ-ი)

შ.პ.ს. სამთო-
საინვეს-ტიციო 
კორპორაცია

04.08.2000  
08.02.2001   
10 წელი

20,9 ჰა ვადა გაუვიდა

38 395
„მეტეხი-I“ საბადოს სააგურე 
თიხების მოპოვება (კასპის რ-
ნი)

ს.ს. „მეტეხის 
კერამიკა“

04.08.2000  
24.08.2000   
10 წელი

17 ჰა ვადა გაუვიდა

39 397
„კავთისხევის“ საბადოდან 
საცემენტე კირქვის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტი)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/ნ 230866435

29.09.00     
13.10.00     
20 წელი    

129 ჰა

შპს „საქცემენტი“-ზე 
გაცემული ლიცენზია 
გადაფორმდა         
13/326         21.08.12

40 398
„სასხორის“ საბადოდან 
საცემენტე კირქვის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტი)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/ნ 230866435

29.09.00     
13.10.00     
20 წელი    
30.09.21-

მდე        

1 500 000 ტონა 114 ჰა

შპს „საქცემენტი“-ზე 
გაცემული ლიცენზია 
გადაფორმდა       
13/323         21.08.12         
უნდა გადაიხადოს 200 
870 ლარი



41 399
კასპის საბადოდან საცემენტე 
თიხის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტი)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/ნ 230866435

29.09.00     
13.10.00     
20 წელი    

102 ჰა

შპს „საქცემენტი“-ზე 
გაცემული ლიცენზია 
გადაფორმდა         
13/327           21.08.12

42 405
კავთისხევის (კატაულას) 
საბადოს კირქვების მოპოვება 
(კასპის რ-ნი)

შ.პ.ს.  
„ევროცემენტი“

10.11.2000  
16.02.2001   
10 წელი

5,5 ჰა ვადა გაუვიდა

44 419
მუხრანას (ტაშტიკულარის) 
საბადოს კირქვების მოპოვება 
(ბოლნისის რ-ნი)

შ.პ.ს. „გვირგვინი“
16.03.01     
30.03.01     
10 წელი

კირქვა         4 
ათ.მ3/წელ     4,5 

ათ.მ3/წელ    
კირი         1.9 
ათ.ტ/წელ      2 
ათ.ტ/წელ

8 ჰა ვადა გაუვიდა

45 426

ეკლარის საბადოს I 
(ნაცრისფერი და თეთრი 
კირქვების) უბნის და II უბნის 
სამხრეთ-დასავლეთ 
საზღვრამდე ტერიტორიაზე 
კირქვების მოპოვება 
(თერჯოლის რ)

ს.ს. „ეკლარას ქვა“
25.05.01     
31.05.01     
10 წელი

შეუზღუდ. 42,5 ჰა ვადა გაუვიდა

46 442

ახალციხის ყოფილი №2 
შახტის ნახშირისა და სხვა 
სამთო ქანების ნარჩენების 
მოპოვება 

შპს „საქცემენტი“
14.09.2001 
19.09.2001   
10 წელი

შეუზღუდ. 2 ჰა ვადა გაუვიდა

47 459

აზამბურის ჯგუფის 
საბადოების „სახარეტბის და 
გრძელიტბის“ მირაბილიტის 
შესწავლა-მოპოვება 
(საგარეჯოს რ-ნი)

შ.პ.ს. 
„მერაბილიტი“

15.03.2002 
27.03.2002   
10 წელი

90 ტ/წელ       
100 ტ/წელ

114 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/617    
14.12.11წ.

48 463

თამარისის საბადოს I უბნის 
ნაწილიდან ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის და 
ბოლნისის რ-ები)

ს.ს. „ხრამი“
12.04.2002 
18.04.2002   
10 წელი

115,5 ჰა ვადა გაუვიდა

49 473
ნუნისის მინერალური წყლის 
მოპოვება (ხარაგაულის რ-ნი)

შპს „ნუნისი“ ს/კ 243571997
14.06.2002 
20.06.2002  
01.01.23წ.

მაქს.        100 
მ3/დღ.ღ

5,2 ჰა

50 481

წეროვანის დაბალი 
მინერალიზაციის წყლის 
საბადოს დამუშავება და 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „წყლის 
რესურსების 
კომპანია“

ს/კ 204970479
28.06.2002 
11.07.2002   
20 წელი

51 482

ქსნის მარცხენა ნაპირის 
მიწისქვეშა დაბალი 
მინერალიზაციის წყლის 
საბადოს დამუშავება და 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „წყლის 
რესურსების 
კომპანია“

ს/კ 204970479

28.06.2002  
11.07.2002   
20 წელი    

12.07.47წ.-
მდე

ვადა გაუგრძელდა 
2047 წლის 12.07.-მდე  
(ბრძ.#178/ს 12.02.20წ.)



52 483

სოფ. ნორიოს გამოვლინების 
თიხების მოპოვება და 
თანადროული შესწავლა 
(გარდაბნის რ-ნი)

შპს „ბრიქ-იარდ 
ენდ კომპანი“

30.11.2001  
27.07.2002   
10 წელი

2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/601  
08.12.11წ.

53 484

ლილოს (სამგორის) 
გამოვლინების თიხე-ბის 
მოპოვება და თანადროული 
შესწავლა (გარდაბნის რ-ნი)

შპს „ბრიქ-იარდ 
ენდ კომპანი“

30.11.2001   
27.07.2002   
10 წელი

10 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/602  
08.12.11წ.

54 485

ნატახტარის დაბალი 
მინერალიზაციის წყლის 
საბადოს დამუშავება და 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს 
„თბილწყალკანალ

ი“

28.06.2002  
29.07.2002   
10 წელი

ვადა გაუვიდა

55 486

მუხრანის ველის დაბალი 
მინერალი-ზაცი-ის წყლის 
საბადოს შესწავლა, 
დამუ-შავება და მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი)

შპს 
„თბილწყალკანალ

ი“

28.06.2002   
29.07.2002   
10 წელი

ვადა გაუვიდა

56 490
„ტიკმანტაშის“ საბადოს 
ვულკანური წიდის მოპოვება 
(წალკის რ-ნი)

შპს „ცეზარი“
14.06.2002  
19.09.2002   
10 წელი

მაქს.        10 
ათ.მ3/წელ 

15 ჰა ვადა გაუვიდა

57 491
მარნეულის საბადოს 
ჩრდილო-დასავლეთ უბნის 
ბაზალტის მოპოვება 

შპს „ნაკადული“
03.08.2001   
26.09.2002   
10 წელი

10,6 ჰა

შპს „დურნუკის 
ღორღის ქარხანა“ 
გადაფორმდა ბრძ. 
№13/322  24.08.11წ.

58 492

თეძამის საბადოს 
აღმოსავლეთ უბნის 
ცეოლითების მოპოვება 
(კასპის რ-ნი)

ინდ. მეწარმე 
„ვასილ 

გოგიაშვილი“ 

12.04.2002   
02.10.2002   
10 წელი

მინ.          30 
ათ.ტ/წელ

1 ჰა ვადა გაუვიდა

59 496

ასკანის საბადოს ვანისქედის 
უბნის ბენტონიტური 
თიხების მოპოვება-
გადამუშავება და 
თანადროული შესწავლა 
(ოზურგეთის რ-ი)

შპს „ქედი“
11.10.2002   
21.10.2002   
20 წელი

100 ათ.ტ/წელ 23,4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/216  
15.02.10

60 498

მდ. სუფსის ჭალისზედა 
ტერასიდან ქვიშა-ხრეშის 
დამუშავება და მოპოვება 
(ლანჩხუ-თის რ-ი)

შპს „ბაკო“
08.11.2002  
14.11.2002   
10 წელი

15 ათ.მ3/წელ   
25 ათ.მ3/წელ

16,4 ჰა ვადა გაუვიდა

61 505

მენკალისის საბადოს 
დასამუშავებლად 
მოსაპირკეთებელი მასალების 
მოპოვება (თეთ-რიწყაროს რ-
ნი)

შპს „ალთო“
31.05.2002   
17.01.2003   
10 წელი

4 ჰა

ყადაღა დაედო        
წერილის №01-006-
9249-5  25.10.11       
ვადა გაუვიდა

62 514
კურსების საბადოს 
ტეშენიტების მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი)

შპს „ქართული 
გრანიტი“

08.11.2002   
25.03.2003   
10 წელი

13 ჰა
სს „საქტეშენიტი“-მა 
მთლიანად გადასცა 
საკუთრებაში



63 516

ქოლაგირის საბადოს დაბალი 
მინერა-ლი-ზაციის წყლის 
დამუშავება-მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი)

შპს „მარნეულის 
წყალკანალი“

23.05.2003  
29.05.2003   
10 წელი

30,24 ათ. 
მ3/დღღ

ვადა გაუვიდა

64 519
ნაბეღლავის მინერალური 
წყლის საბადოს დამუშავება 
(ჩოხატაურის რ-ნი)

შპს „ნაბეღლავის 
მინერალური 

წყალი“

30.05.2003  
20.06.2003   
15 წელი

გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1554  21.09.10წ.

65 524

ხრამის საბადოს (უბნები 
თამარისი და არახლო) ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მარნეულის 
რაიონი) 

შპს „ენო“
27.06.2003  
16.07.2003   
10 წელი

50 ჰა

სს „დელტა 
ჰოლდინგმა“ გადასცა 
ბრძ.№1-1/275  
22.02.11წ.         შპს 
„მშენებელი 2003“-მა 
განახორციელა 
სახელის ცვლილება 
ბრძ.№13/110 27.06.12წ

66 525
ალის საბადოს კირქვების 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნი)

შპს „გომი-98“
23.05.2003  
21.07.2003   
10 წელი

11 ჰა 
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1543  17.09.10წ.

67 527

სოფ. ქსნის საბადოს 
ჭაბურღილებიდან მტკნარი 
წყლის დამუშავება და 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „ქსანი“
27.06.2003  
30.07.2003   
10 წელი

მაქს.          5 ათ. 
მ3/დღ.ღ

0,3 ჰა ვადა გაუვიდა

68 528

ღაღვი-გუჯარეთის მადნიანი 
კვანძის კეთილ-შობილი და 
იშვიათი ლითონების 
შესწავლა-მოპოვება (წალკის, 
ადიგენის, ახალციხის, 
ბორჯომის, ხაშურის და 
ქარელის რ-ნები)

შპს „კავკასუს 
მინერალს გრუფ“

27.06.2003  
04.08.2003   
20 წელი

შესწავლის 
ვადა - არა 

უგვიანეს 2017 
წლის 31 
მაისისა

1000კმ2

შევიდა ცვლილება 
ბრძ.№13/48  31.05.12წ.   
შპს „ჯორჯიან გეით“-
ზე გაცემული 
ლიცენზია 
გადაფორმდა 
ბრძ.№13/264 27.03.13წ.

69 531

კერძო საკუთრების მიწებზე 
განთავსებული ტექტოგენური 
სა-ბადოს დამუშავება 
სილიკო-მანგანუმის ქერქული 
ნარჩენების – წიდის მოპოვება 
(ზესტაფონის რ-ნი)

შპს „ეკომეტალი“
30.05.2003  
11.09.2003   
10 წელი

შეუზღუდავი 1.78 ჰა ვადა გაუვიდა



70 535

სოფ. ნატახტარში შ.პ.ს. 
„ნატახტარი 2“-ის 
ტერიტორიაზე არსებული 
ჭაბურღილის შესწავლა, 
დამუშავება და დაბალი 
მინერა-ლიზაციის წყლის 
მოპოვება (მცხეთის რ.)

შ.პ.ს. „ნატახტარი 
2“

03.10.2003  
10.10.2003   
10 წელი

მაქს.         12 
მ3/დღ.ღ

0,07 ჰა ვადა გაუვიდა

71 539
აწყურის საბადოს დამუშავება 
ქვიშა-ხრე-შის მოპოვების 
მიზნით (ახალციხის რ.)

შ.პ.ს. „მესხეთი 
XXI“

15.08.2003  
20.10.2003   
10 წელი

მაქს.         90 
ათ.მ3

42,3 ჰა ვადა გაუვიდა

72 541
მდ. ხრამის ტერასებიდან 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი)

ინდ. მეწ. „ბ. 
ხახულაშვილი“

17.10.2003   
24.10.2003   
10 წელი

20  ათ.მ3     40 
ათ.მ3

20 ჰა ვადა გაუვიდა

73 549

გურიანთას ქვიშა-ხრეშის 
გამოვლინების შესწავლა და 
თანადროული მოპოვება 
(ოზურგეთის რ-ნი)

შპს „ლევალი“
08.11.2002  
16.12.2003   
10 წელი

მაქს.         120 
ათ.მ3/წელ

12 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/238  
01.08.12წ.

74 552
გოდოგანის კირქვების 
დამუშავება-მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი)

შპს „ვიქტორია“
05.12.2003  
18.12.2003   
10 წელი

შეუზღუდ. 5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/678  
28.12.11წ.

75 559
კემფერის საბადოს კვარციანი 
ქვიშების მოპოვება (ხაშურის 
რ-ნი)

შ.პ.ს. „ალკაზარი“
26.12.2003  
30.01.2004   
10 წელი

70 ათ.მ3/წელ   
100 ათ.მ3/წელ

15 ჰა
ბრძ. №13/343  
01.09.11წ.

76 560
არალის ქვიშა-ხრეშის 
საბადოს დამუშა-ვება-
მოპოვება (ადიგენის რ-ნი)

შპს 
„საქგვირაბმშენი 
და კომპანია“

23.05.2003   
06.02.2004   

5 წელი
12 ჰა ვადა გაუვიდა

77 561
ვალეს ქვიშა-ხრეშის საბადოს 
დამუშავება-მოპოვება 
(ახალციხის რ-ნი)

შპს 
„საქგვირაბმშენი 
და კომპანია“

23.05.2003   
06.02.2004   

5 წელი
12 ჰა ვადა გაუვიდა

78 564
ქლიბულას მინერალური 
წყლის დამუშავება-მოპოვება 
(ბაღდათის რაიონი)

შ.პ.ს. „იგრიკა 97“
03.10.2003   
10.02.2004   
10 წელი

მაქს.          1 
მ3/დღ.ღ

0,07 ჰა ვადა გაუვიდა

79 566

ეკლარას საბადოს მეორე 
უბნის დამუშავება 
ვარდისფერი კირქვების ღია 
სამთო სამუშაოებით 
მოპოვების მიზნით 
(თერჯოლის რ-ნი)

შ.პ.ს. „ეკლარა“
14.06.2002   
26.02.2004   
10 წელი

მოთხოვნის 
შესაბამისად

4,5 ჰა ვადა გაუვიდა

80 567

ფეროშენადნობთა ნარჩენების 
ტექნოგე-ნური საბადოს 
დამუშავება ნარჩენების 
მოპოვების მიზნით 
(ზესტაფონის რაიონი)

შპს „ეკომეტალი“
23.01.2004   
27.02.2004   
10 წელი

მოთხოვნის 
შესაბამისად 
105,2 ათ. მ3 

10,7 ჰა ვადა გაუვიდა



81 569

სპილენძ-პიროტინიანი 
ზოლის 
მადანგამოვლინებების 
(ზესხოს და ლაფურის) 
შესწავლა და თანადროული 
მოპოვება (ლენტეხის რ-ნი)

შ.პ.ს. 
„კორდილიერი 2“

26.12.2003  
16.03.2004   
20 წელი

5 000 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/582  
06.12.11წ.

82 576
ცხრაწყაროს ბაზალტების 
(ვულკანური ნაშალი) 
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნი)

ინდ. მეწარმე 
„ჯემალ გულბანი“

26.03.2004   
05.04.2004   

5 წელი
20 ჰა ვადა გაუვიდა

83 580

ცოცხნარის საბადოს 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშების მოპოვება და 
თანადრო-ული შესწავლა 
(ხაშურის რ-ნი)

შ.პ.ს. „პროგრესი 
2“

05.12.03     
08.04.04     
5 წელი

7 ჰა ვადა გაუვიდა

84 586

მდ. დურუჯის კალაპოტის 
გაწმენდა და ინერტული 
მასალის მოპოვება (ყვარლის 
რ-ნი)

შპს „დურუჯი 
მინერალი“

30.04.2004   
05.05.2004   
10 წელი

მინ.          30 ათ. 
მ3/წელ

394,7 ჰა ვადა გაუვიდა

85 587

ირაგას ინერტული მასალის 
საბადოს დამუშავება და 
თანადროული შესწავლა 
(თეთრიწყაროს რ-ნი)

შპს „საქ. გეოლოგ. 
მომსახ. ცენტრი“

23.01.2004   
05.05.2004   

5 წელი
2 ჰა ვადა გაუვიდა

86 589

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
სანა-პი-როდან (ჭალის 
ტერასა) ინერტული მასალის 
მოპოვება (თბილისის 
საქალაქო ზონა)

შპს „კედარი“
30.04.2004   
16,05,05     
5 წელი

5 ათ.მ3         10 
ათ.მ3  

2 ჰა ვადა გაუვიდა

87 590

მდ. დებედას მარცხენა 
სანაპიროდან (ჭალისა და 
ჭალისზედა ტერასები) ქვი-შა-
ხრეშის მოპოვება (მარნეულის 
რ-ნი)

შპს „დოვრუშ-
ალი“

30.04.2004   
14.05.2004   

5 წელი
5 ჰა ვადა გაუვიდა

88 593

ეკლარას საბადოს მეორე 
უბნის დამუშავება 
ვარდისფერი კირქ-ვე-ბის ღია 
სამუშაოებით მოპოვების 
მიზნით (თერჯოლის რ-ნი)

შპს „ფერადი ქვა“
14.06.2002  
28.05.2004   
10 წელი

მოთხოვნის 
შესაბამისად

5 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„კალატოზს“ (ს/ნ 
232002123) 2012 წლის 
იანვრიდან 1 ჰა-ზე

89 595

მუხრან-თელეთის წყაროს 
შესწავლა, დამუშავება და 
დაბალი მინერალიზაციის 
წყლის მოპოვება (გარდაბნის 
რ-ნი)

ინდ. მეწარმე 
„ბაგრატ 

მეზურნიშვილი- 
ბლექსი ჯორჯია“

28.05.2004  
08.06.2004   
10 წელი

მაქს.         40 
მ3/დღ.ღ

0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/364  
16.09.11წ.

90 596

სადგერის წყაროს წყლის 
შესწავლა-დამუშავება და 
დაბალი მინერალიზაციის 
წყლის მოპოვება (ბორჯომის 
რ-ნი)

შპს „ბორჯომი 
ვალი სპრინგს_ბი 

ვი ეს“

17.10.2003   
10.06.2004   
10 წელი

17 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

სს „მზეთამზე“ 
გადაფორმდა ბრძ.  1-
1/2497 10,11,08        
გაუქმდა ბრძ.№1-1/686  
06.05.10წ.



91 597

„მთის წყაროს“ დაბალი 
მინერალიზაციის წყლის 
საბადოს დამუშავება-
მოპოვება ქ. თელავის 
წყალმომარაგებისათვის 
(თელავი)

შპს 
„აღმოსავლეთის 

წყალი“

28.05.2004   
22.09.2004   
10 წელი

მაქს.        520 
მ3/დღ.ღ

0,154 ჰა

სს 
„თელავწყალკანალი“-
ის 
სამართალმემკვიდრე

92 598

„ბურუსი ნაქალაქარის“ 
დაბალი მინერა-ლიზაციის 
წყლის საბადოს დამუშავება-
მო-პოვება ქ. თელავის 
წყალმო-მარაგე-ბისათვის 
(თელავი)

შპს 
„აღმოსავლეთის 

წყალი“

28.05.2004   
22.09.2004   
10 წელი

მაქს.        6480 
მ3/დღ.ღ

13,5 ჰა

სს 
„თელავწყალკანალი“-
ის 
სამართალმემკვიდრე

93 599

„ფსიტისხევის“ დაბალი 
მინერალი-ზა-ცი-ის წყლის 
საბადოს დამუშავება-
მოპო-ვება ქ. თელავის 
წყალმომარაგებისათვის 
(თელავი)

შპს 
„აღმოსავლეთის 

წყალი“

28.05.2004  
22.09.2004   
10 წელი

მაქს.        1300 
მ3/დღ.ღ

0,175 ჰა

სს 
„თელავწყალკანალი“-
ის 
სამართალმემკვიდრე

94 600

„თბილწყლები“ დაბალი 
მინერალი-ცაზი-ის წყლის 
საბადოს დამუშავება-
მოპო-ვება ქ. თელავის 
წყალმომარაგებისათვის 
(თელავი)

შპს 
„აღმოსავლეთის 

წყალი“

28.05.2004 
22.09.2004   
10 წელი

მაქს.        1383 
მ3/დღ.ღ

0,18 ჰა

სს 
„თელავწყალკანალი“-
ის 
სამართალმემკვიდრე

95 604

ქსნის (მუხრანის) საბადოს 
ცენტრალურ ნაწილში ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი)

ინდ. მეწარმე 
„ლელა ჯავახაძე“

29/09/2004 
25/04/2005  
10 წელი

30 ათ. მ3/წელ  
50 ათ. მ3/წელ

15 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/89  
02.02.11წ.

96 605

გუნია-კალას საბადოს 
დაძიებული კონტურის 
გარეთა ტერიტორიის 
დამუშავებაზე ვულკანური 
წიდების მოპოვება (წალკის რ-
ნი)

შპს „ჯს და ნება“
03/10/2003 
04/05/05    
10 წელი

მოთხოვნისა და 
რესურსის 

რაოდენო-ბის 
შესაძლებლობი

ს შესაბამ.

1,68 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/598    
08.12.11წ.

97 607
„ზარათის“ ტეშენიტების 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (წყალტუბოს რ-ნი)

შპს „სულამიგი“
06/05/2005 
13/05/05    
10 წელი

მაქს.       1500 
მ3/წელ

10 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1584  30.09.10წ.

98 608

„ხომულის“ 
მარმარილოსებური კირქვების 
შესწავლა-მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი)

შპს „სულამიგი“
06/05/2005  
13/05/05    
10 წელი

მაქს.         1500 
მ3/წელ

5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1583  30.09.10წ.

99 615

მდ. ნატანების ხეობაში 
ჩალია-ნი-ჭახვათის 
მიდამოებში ინერ-ტუ-ლი 
მასალის მოპოვე-ბა 
(ოზურ-გეთის რ-ნი)

შპს „ეტალონი“
17/08/2003  
23/05/05    
5 წელი

4,8 ჰა ვადა გაუვიდა



100 616

მუხურის საბადოს 
დოლომიტე-ბისა და 
დოლომიტიზირებული 
ლოდნარის მოპოვება 
(ჩხოროწუს რ-ნი)

შპს „საქმრამორი“
27/01/2005  
24/05/05    
10 წელი

2 ჰა
გაქუმდა ბრძ.№13/159    
10.06.11წ.

101 617

გურნის საბადოს 
დამუშავებაზე თიხის 
შესწავლა- მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი)

შპს „ბორან 
მაინინგ“

28/05/2004  
07/06/05    
20 წელი

შეუზღუდავი 9,5 ჰა

შპს „სამთამადნო 
კომპანია გურნი“ 
გადაფორმდა    ბრძ.1-
1/336 16.03.10წ.     
გაუქმდა ბრძ.№13/599   
08.12.11წ.

102 618

ბექთაკარის საბადოს 
კლდოვანი უბნის დამუშავება 
საფაიფურე ქვის მოპოვების 
მიზნით (ბოლნისის რ-ნი)

შპს „სამთამადნო 
კომპანია 

ბექთაქარი“
ს/კ 204523667

26/03/2004  
27/06/05    
20 წელი

შეუზღუდავი 6,0 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#822/ს 
07.05.16წ.                          
აღდგა ბრძ.#928/ს 
15.06.16წ.                          

103 619
ინერტული მასალის მოპოვება 
(ახალციხის რ-ნი, სოფ. 
ზიკილიას ტერიტორია)

შპს „კორომი“
28/05/2004  
07/06/05    
10 წელი

1,5 ჰა ვადა გაუვიდა

104 620
დ. ფოცხოვის ტერასიდან 
ინერტული მასალის მოპოვება 
(ახლციხის რ-ნი)

შპს 
„მესხეთავტოგზა“

28/05/2004  
07/06/05    
5 წელი

1,8 ჰა ვადა გაუვიდა

105 621

ნატანების საბადოს 
დამუშავე-ბაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვების მიზნით 
(ოზურგეთის რ-ნი)

შპს „თენგო“
27/01/2005  
07/06/05    
10 წელი

5,0 ჰა ვადა გაუვიდა

106 622

სადახლოს საბადოსა და 
სანაყაროს დამუშავებაზე 
მარმარილოსებური კირქვების 
და ნარჩენების მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. ცოფი)

შპს „კენტავრი“
29/09/2004  
23/06/05    
10 წელი

შეუზღუ-დავი
3,0 ჰა და 

2,0 ჰა
ვადა გაუვიდა

107 623

სოფ. რუსთავში 
ადგილმდებარე „ყორნების 
ბუდეს“ ტერიტორიიდან 
ინერტული მასალის მოპოვება 
(ასპინძის რ-ნი, სოფ. 
რუსთავის ტერიტორია) 

შპს „მშენებელი II“
10/06/2005  
28/06/05    
5 წელი

მაქს.         10 
ათ.მ3/წელ

2 ჰა ვადა გაუვიდა



108 624

მდ. მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროს მიმდებარედ 
ადგილმდებარე „ტბორების“ 
ტერიტორიიდან ინერტული 
მასალის მოპოვება (ასპინძის 
რ-ნი)

შპს „კორომი“
28/06/2005  

5 წელი
მაქს.         10 
ათ.მ3/წელ

2 ჰა ვადა გაუვიდა

109 626

ახალდაბის თერმული წყლის 
№№1,55, 16 და 77 
ჭაბურღილებიდან შესწავლა-
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნი)

შპს „არძანი“ ს/კ 203840709
10/06/2005 
07/072005   
20 წელი

151,8 მ3/დღ.ღ

უსასყიდლო 
სარგებლობაში 
გადასცა ფ/პ ლალი 
გოგოლაძეს 
(პირ.#11001011897, 
ბორჯომი, დაბა 
ახალდაბა ყაზბეგის ქ. 
#16) 2015 წლის 3 
აპრილიდან 5 წლის 
ვადით                               
იჯარით გადასცა ფ/პ 
გიორგი თურმანიძეს 
(თბილისი, 
ალმასიანის ქ. #19-21, 
ბ. 67, პ/ნ 01008048782) 
ლიცენზიის ვადის 

110 627

მდ. რიონის მარჯვენა 
სანაპიროზე მდება-რე 
ჭაბურღილიდან მტკნარი 
წყლის შესწავლა მოპოვება (ქ. 
ქუთაისი)

შპს „ვარაზი“
10/06/2005 
1407/2005   
20 წელი

4 მ3/დღ.ღ

111 628
№1 და №2 ჭაბურღილებიდან 
მტკნარი წყლის მოპოვების 
მიზნით (ქ. თელავი)

შპს „ქართული 
ღვინისა და 

ალკოჰოლური 
სასმელების 
კომპანია“

10/06/2005 
14/07/2005  
20 წელი

3000 მ3/წელ
გაუქმდა ბრძ.№13/655  
13.11.12წ.

112 629

სოფ.სოფ. იმერასა და 
ბეშთაშენის ტერიტორიაზე 
ინერტული მასალის შესწავლა-
მოპოვება (წალკის რ-ნი)

ინდ. მეწარმე 
„კირიაკ 

იაგუბოვი“

10/06/2005  
19/07/05    
5 წელი

30 ათ. მ3 
(თითოეულ 
ობიექტზე)

2 ჰა ვადა გაუვიდა

113 630

სოფ.სოფ. წინწყაროს, 
დარაკოვის, ჯინი-სის და 
კიზილქილისას 
ტერი-ტორიებ-ზე ინერტული 
მასალის შესწავლა-მოპოვება 
(წაკლის რ-ნი)

ინდ. მეწარმე 
„ამბარცუმ 

ლუსპარონიანი“

10/06/2005  
21/07/05    
5 წელი

2 ათ.მ3      30 
ათ. მ3 

(თითოეულ 
ობიექტზე)

4 ჰა ვადა გაუვიდა



114 631

მინერალურ წყალ 
„ბაბანურის“ შესწავ-ლა-
მოპოვება (აჭარის ა/რ, 
შუახევის რ-ნი) 

შპს „ბაბანური“
29/09/2004  
04/08/05    
10 წელი

200 მ3/წელ
გაუქმდა ბრძ.№13/472  
25.10.11წ.

115 633

ნოჯიხევის სატყეო უბნის 
ფართზე გრუნტის წყლების 
შესწავლა-მოპოვება (ხობის რ-
ნი)

ინდ. მეწარმე 
„დავით ხუროძე“

06/05/2005  
08/09/05    
20 წელი

გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1186  15.07.10წ.

116 634

მდ. მაშავერა-ხრამის 
შესართავის ტერასიდან 
ინერტული მასალის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი)

შპს „მაშავერა 
2003“

06/05/2005  
09/09/05    
10 წელი

20 ათ. მ3/წელ 20 ჰა ვადა გაუვიდა

117 635

სოფ ერედვის ტუფოლავის 
საბადოს ნაწილზე 
ვულკანური წიდის მოპოვება 
(გორის რ-ნი)

შპს „გელა 
ვანათელი“

06/05/2005  
12/09/05    
10 წელი

მოთხოვნის 
შესაბამისად

10 ჰა ვადა გაუვიდა

118 636

კეთილშობილი, ფერადი და 
იშვიათი მეტალების შესწავლა-
მოპოვება (ხელვაჩაურის, 
ქედის, შუახევის და ხულოს რ-
ები)

შპს „კვარციტი“
27/01/2005  
13/09/05    
20 წელი

1400 კმ2

სს „ჯორჯიან მაინინგ 
კომპანი“ გადაფორმდა 
1-1/2177    23.09.09          
გაუქმდა ბრძ.№ 13/344  
01.09.11წ.

119 638
წაღვერის №5ა წყაროს წყლის 
შესწავლა-მოპოვება 
(ბორჯომის რ-ნი)

შპს „ბორჯომი ენდ 
კომპანი“

10/06/2005  
19/09/05    
20 წელი

წლების 
მიხედვით 1930 
მ3/წელ - 18000 

მ3/წელ

გაუქმდა ბრძ.№1-1/631  
27.04.10წ.

120 639

მიწისქვეშა სასმელი წყლის 
მოპოვება მოსახლეობის 
წყალმომარაგებისათვის 
(გურჯაანის რ-ნი)

შპს 
„აღმოსავლეთის 

წყალი“

19/08/2005  
22/09/05    
10 წელი

600 ათ.მ3/წელ
შპს „წყალკანალი“-ის 
სამართალმემკვიდრე

121 640
„კოკოტაურის“ მინერალური 
წყლის შესწავლა-მოპოვება 
(აჭარის ა/რ, ქედის რ-ნი)

შპს „კოკა-ტაური“
06/05/2005  
22/09/05    
10 წელი

10 მ3/დღღ ვადა გაუვიდა

122 641

ძეგვის ცეოლითშემცველი 
ტუფის საბა-დოს 
დამუშავებაზე 
ცეოლითშემცველი ტუფების 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „ქართული 
მინერალები“

25/11/2004  
22/09/05    
10 წელი

4,8 ჰა ვადა გაუვიდა



123 642
სპასოვკის საბადოს 
ვულკანური წიდის შესწავლა-
მოპოვება (ნინოწმინდის რ-ნი)

შპს „მთის არწივი“
24/12/2004  
27/09/05    
10 წელი

ჯამური 
მოცულობა     

17 980 მ3
1 ჰა

შევიდა ცვლილება     
ბრძ.№13/548  30.10.12წ. 
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის ბრძ.№060-
13           10.09.14წ.           
მოეხსნა ყადაღა 2014 
წლის 31 ოქტომბრის 
№21-05/79429 
წერილით     

124 643

მდ. ჩხერიმელას მარცხენა 
ნაპირზე წყაროს წყლის 
შესწავლა-მოპოვება 
(ხარაგაულის რ-ნი)

სს „იმერი“ ს/კ 243567029
10/06/2005  
27/09/05    
20 წელი

2005წ.-
ლიცენზიის 
მოქმედების 

ბოლომდე - 30-
250 მ3/წელ

125 644

„დოხორას“ ქედის სამხრეთ 
ფერდობზე კირქვის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (ტყიბულის რ-ნი)

შპს „კოკა 97“
10/06/2005  
29/09/05    
10 წელი

500-1000 
მ3/წელ

1,2 ჰა ვადა გაუვიდა

126 646
ინერტული მასალის მოპოვება 
(ასპინძის რ-ნი)

შპს „კორომი“
28/05/2004  

12/10.05    
10 წელი

10 ათ. მ/წელ 0,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1890  0.12.10წ.

127 647
ბაზალტის მოპოვება-
დამუშავება (მარნეულის რ-
ნი)

შპს „სის მადენ“
10/06/2005 
12/10/05    
10 წელი

1000 მ3/წელ 2 ჰა

1-1/947 09.06.10წ. 
ბრძანებით გადასცა ი/მ 
„შაქირ პირიევ“მა            
გაუქმდა ბრძ.№13/164    
10.06.11წ.

128 648
ქულბაქის მინერალური 
წყლის შესწავლა-მოპოვება 
(ცაგერის რ-ნი)

შპს „ბარდნალა“
06/05/2005 
17/10/05    
10 წელი

30 მ3/დღღ ვადა გაუვიდა

129 649

ცაიში-1 (ცაცხვი) კირქვის 
საბადოს დამუ-შავებაზე 
კირქვების მოპოვება (ხობის რ-
ნი)

შპს „აკაკი“
27/01/2005 
18/10/05    
10 წელი

შეუზღუდავი 1,5 ჰა ვადა გაუვიდა

130 650
მდ. მტკვრის კალაპოტიდან 
ქვიშა-ღორღის მოპოვება (ქ. 
თბილისის მიდამოები)

ინდ. მეწარმე 
„მერაბ 

ქადაგიშვილი“

21/07/2005 
24/10/05    
5 წელი

5 ათ. მ3/წელ 1 ჰა ვადა გაუვიდა



131 651

მინერალური წყლების 
საბადოებიდან (წყარო №4-ის 
ტერიტორია) თანმხვედრი 
ნახშირორჟანგა აირის (ჩO2) 
შესწავლა-მოპოვება (ყაზბეგის 
რ-ნი)

შპს „კასარა“ ს/ნ 241497769
19.08.05     
27.10.05     
25 წელი

მაქსიმალური 
18 ტ/დღღ

706.5 მ2

შეჩერდა 2008 წლის 1 
აგვისტოს #1-1/1586 
ბრძანებით                  
აღდგა ბრძ.№1-1/1998    
07.09.09წ.                 
ცვლილება          
ლიცენზიაში ბრძ. 
№13/562  30.11.11წ.      
გაუქმდა ბრძ.#477/ს 
06 05 20წ

132 653

გორაძირის  ბაზალტისა და 
ვულკანური წიდის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (საჩხერის რ-ნი)

შპს „გორა“
19/08/2005 
15/11/05    
10 წელი

3.ათ. მ3/წელ 5,7 ჰა ვადა გაუვიდა

133 654
საგურამო II ქვიშა-ხრეშის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „ენგი“
19/08/2005 
15/11/05    
5 წელი

მაქს.          30 
ათ. მ3/წელ

7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.1-1/3  
05.01.10

134 655
მინერალური წყლის „ველის 
წყარო“ შესწავლა-მოპოვება (ქ. 
თბილისი, სამგორის რ-ნი)

შპს „ოქროს ქედი“
19/08/2005 
16/11/05    
10 წელი

200 მ3/დღღ
გაუქმდა ბრძ.№13/219   
30.06.11წ.

135 656

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
სანაპიროზე ქვიშ-ხრეშის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (კასპის რ-ნი)

შპს 
„ევროცემენტი“

19/08/2005 
16/11/05    
10 წელი

10 ათ. მ3/წელ 2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#522/ს 
24.04.15წ.

136 657

ქვიშრობრივი 
მადანგამოვლინებათა 
შესწავლა-მოპოვება მდ.მდ. 
ხრამის, მაშავერას, 
ცხენისწყლის, ალაზანსტორის 
და არაგვის ხეობებში

შპს „ჯორჯმაინინგ 
კომპანი“

06/05/2005 
16/11/05    
20 წელი

170 კმ2
გაუქმდა ბრძ.№13/613    
12.12.11წ.

137 658

მარტყოფის საბადოს 
დამუშავებაზე თიხა-
თაბაშირის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი)

შპს „აშკავეთი“
30/04/2004 
17/11/05    
5 წელი

20 ათ. მ3/წელ 9,5 ჰა ვადა გაუვიდა

138 659

ნადიბაანთ ვეძას 
მინერალური წყლის საბადოს 
შესწავლისა და თანმდევი 
ნახშირორჟანგის (ჩO2) 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი)

შპს 
„ჰიდროგეოპროექ

ტი“

21/07/2005 
18/11/05    
5 წელი

0,9 ჰა
გაუქმდა ბრძ.1-1/2309  
12,10,09



139 660

ტექნოგენური საბადოს 
შესწავლა-მოპოვება 
(სილიკომანგანუმის ქერქული 
ნარჩენი_წიდა) (თერჯოლის რ-
ნი)

შპს „მტდ“
23/06/2005 
21/11/05    
5 წელი

10 ათ.მ3/წ      
15 ათ.მ3/წ

0,8 ჰა ვადა გაუვიდა

140 661

ტექნოგენური საბადოს 
შესწავლა-მოპოვება 
(სილიკომანგანუმის ქერქული 
ნარჩენი_წიდა) (ზესტაფონის 
რ-ნი)

შპს „მტდ“
23/06/2005 
21/11/05    
5 წელი

10 ათ.მ3/წ      
15 ათ.მ3/წ

0,52 ჰა ვადა გაუვიდა

141 662
მდ. ხრამის ტერასიდან ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მარნეულის 
რ-ნი)

შპს „კენტავრი“
17/10/2003 
22/11/05    
10 წელი

140 ათ.მ3/წ     
160 ათ.მ3/წ

70 ჰა ვადა გაუვიდა

142 665

მდ. ლიახვის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (გორის რ-ნი სოფ

შპს „შარა“
19/08/2005 
02/12/05    
5 წელი

10 ათ. მ3/წელ 2,5 ჰა ვდა გაუვიდა

143 666

მდ. ნატანების მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. მერიას ტერიტ.)

ინდ. მეწარმე 
„მირიან მუჯირი“

19/08/2005 
02/12/05    
10 წელი

2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/600   
08.12.11წ.

144 667

ვარძიის №22 და №43 
ბურღილების ბუნებრივი 
ნახშირორჟანგის 
აუთვისებელი რესურსების 
შესწავლა-მოპოვება (ასპინძის 
რ-ნი)

შპს „ბელ-
მინერალ“

24/12/2004 
07/12/05    
10 წელი

მთლიანად გადასცა 
შპს „საქართველოს 
გეოლოგიური და 
ქიმიური კომპანია“-მ 
ბრძ.№1-1/217 15.02.10    
გაუქმდა ბრძ.№13/568  
05.12.11წ.

145 668
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშების შესწავლა-მოპოვება 
(ჭიათურის რ-ნი)

ინდ. მეწარმე 
„კარლო ყიფშიძე“

21/07/2005 
12/12/05    
3 წელი

ვადა გაუვიდა

146 669

მდ. გუჯარეთის მარცხენა 
ნაპირზე მიწისქვეშა მტკნარი 
წყლის შესწავლა-მოპოვება 
(ბორჯომის რ-ნი)

ინდ. მეწარმე „ნია 
ნათბილაძე“

19/08/2005 
15/12/05    
10 წელი 

5 მ3/დღღ     10 
მ3/დღღ

ვადა გაუვიდა

147 670

მდ. ლიახვის კალაპოტის 
მარჯვენა ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება (გორის რ-
ნი)

ინდ. საწარმო 
„ვერელი“

21/07/2005 
15/12/05    
5 წელი

მაქს.          5 
ათ.მ3/წელ      

1,2 ჰა ვადა გაუვიდა

148 671

მდ. ყვირილას მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნი)

შპს „ზესტაფონის 
№25 საგზაო 

საექსპლუა-ტაციო 
სამმართველო 

უჩა“

19/08/2005 
16/12/05    
3 წელი

0,8 ჰა ვადა გაუვიდა



149 672

მდ. ლიახვის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (გორის რ-ნი)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო №1“

21/07/2005 
20/12/05    
5 წელი

მაქს.          7 ათ 
მ3/წელ

3 ჰა ვადა გაუვიდა

151 674
მდ. რიონის მშრალ 
კალაპოტში ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ვანის რ-ნი)

შპს „რიყე“
19/08/2005 
27/12/05    
10 წელი

  მაქს.       40-50 
ათ. Mმ3/წელ

20 ჰა ვადა გაუვიდა

152 675
მდ. მაშავერას ხეობაში ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბოლნისის 
რ-ნი)

ინდ. მეწარმე 
„არკადი გაგაძე“

21/07/2005 
27/12/05    
5 წელი

              3 
ათ.მ3/წელ

5 ჰა და 3,5 
ჰა

ვადა გაუვიდა

153 676

მდ. ხობისწყლის ჭალის 
მარცხენა ტერასიდან ქვიშა-
ხრეშის შესწავლა-მოპოვება 
(ხობის რ-ნი)

შპს „პრომეთე“
19/08/2005 
27/12/05    
5 წელი

3 ათ.მ3/წელ    5 
ათ.მ3/წელ      

0,76 ჰა ვადა გაუვიდა

154 677
მდ. ქსნის მარცხენა ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის შესწავლა-
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „ქსოვრისი 
2010“

19/08/2005 
27/12/05    
10 წელი

ჯამური 
მოცულობა     
180 000 მ3

10 ჰა

13/114  09.06.11 
ბრძანებით გადასცა ი/მ 
„გიორგი 
ზურაბიშვილმა“      
ცვლილება 
ბრძ.№13/139  26.02.13წ.

155 678
მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
საბადოს დამუშავება 
(მცხეთის რ-ნი)

ინდ. მეწარმე 
„გურამ 

კილაბერიძე“

21/07/2005 
28/12/05    
5 წელი

მაქს.         50 ათ. 
მ3/წელ

20 ჰა ვადა გაუვიდა

156 679

მდ. მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროზე ქვიშა-ხრეშის 
შესწავლა-მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი)

ინდ. მეწარმე 
„ირმა ბერძული“

19/08/2005 
06/01/06    
5 წელი

მაქს.          10 
ათ. მ3/წელ

2,5 ჰა ვადა გაუვიდა

157 680
მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალაში 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი)

შპს „ტყუპები“
19/08/2005 
06/01/06    
7 წელი

მაქს.          10 
ათ.მ3/წელ

2,8 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/155  
07.02.11წ.

158 681
„რუსთავის“ გაჯის შესწავლა-
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი)

ფ/პ საბა ნაცაური
19/08/2005 
10/01/06    
10 წელი

3000 ტ/წელ        29 ჰა

ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა ი/მ „გიორგი 
მერაბიშვილმა“    
ბრძ.№1-1/32 18.01.11წ.

159 682

სუბარტეზიული 
ჭაბურღილიდან სასმელი 
წყლის მოპოვება (გურჯაანის 
რ-ნი)

შპს „ვაჩნაძიანის 
მარანი“

19/08/2005 
11/01/06    
10 წელი

14 მ3/დღღ ვადა გაუვიდა

160 683
„თეზამი-2“ საბადოდან 
ინერტული მასალის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი)

შპს „იმერეთი-
2000+“

23/01/2004 
12/01/06    
5 წელი

მაქს.         30 
ათ.მ3/წელ

1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1240  21.07.10წ.



161 684

კურსების ტეშენიტების 
საბადოს ლოლაშენის უბნის 
მიმდებარედ ტეშენიტის 
შესწავლა-მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი)

შპს „კოკა-97“
10/06/2005 
12/01/06    
10 წელი

მინ.         500 
მ3/წელ

1 ჰა ვადა გაუვიდა

162 686
ქსნის ქვიშა-ხრეშის საბადოს 
დამუშავება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „ძამა“ ს/კ 201952609
19/08/2005 
20/01/06    
15 წელი

მაქს.         50 
ათ.მ3/წელ

23,7 ჰა

163 687

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე, მდ. კოწახურის 
შესართავთან ქვიშა-ხრეშის 
შესწავლა-მოპოვება (კასპის რ-

შპს 
„პროფცემენტი“

19/08/2005 
23/01/06    
10 წელი

მაქს.         10 
ათ.მ3/წელ

5 ჰა ვადა გაუვიდა

164 689

დარკვეთის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშების მოპოვება 
(ჭიათურის რ-ნი)

შპს „დარკვეთი-
2009“

21/07/2005 
30/01/06    
5 წელი

მაქს.         50 000 
მ3/წელ

4 ჰა

1-1/2536 05.11.09       
გადასცა შპს „ჯი & დი“-
მ                  1-1/1092 
24.06.10 ბრძნებით 
გადასცა შპს 
„კვარცტრანსსერვის“-
მა ვადა გაუვიდა

165 690
სოფ. ბაჯითის ტერიტორიაზე 
კვარციანი ქვიშების საბადოს 
დამუშავება (საჩხერის რ-ნი)

შპს „მშენებელი-1“
19/08/2005 
30/01/06    
10 წელი

მაქს.          50 
000 მ3/წელ

4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/760  
14.05.10წ.

166 691

ფერადი და კეთილშობილი 
ლითონების შესწავლა-
მოპოვება (თელავის და 
ახმეტის რ-ები)

შპს 
„მულტიმეტალი“

19/08/2005 
10/02/06    
10 წელი

186 კმ2
გაუქმდა ბრძ.№13/578  
06.12.11წ.

167 692
ანანურის პავლეურის უბნის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის რ-ნი)

შპს „არაგვი 2007“
19/08/2005 
10/02/06    
10 წელი

30 000 მ3/წელ 3,63 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1342  05.08.10წ.

168
693         

(ყადაღა)

ტყიბულ-შაორის საბადოს 
„დასავლეთი“ შახტის 
დასავლეთ ფრთაზე 
გამოსავლე-ბიდან ნახშირის 
შესწავლა-მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

06/05/2005 
10/02/06    
5 წელი

0,5 ჰა

შპს „ჯორჯიან ლაიმი“-
მ გადასცა ბრძ. №1-
1/2216      01.10.09            
გაუქმდა ბრძ.№1-1/114  
02.02.11წ.

169
694       

(ყადაღა)

„წინწკილას“ საბადოს 
კირქვების მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

10/06/2005 
10/02/06    
10 წელი

500 მ3/წელ   
5000 მ3/წელ

2 ჰა

შპს „ჯორჯიან ლაიმი“-
მ გადასცა ბრძ. №1-
1/2215      01.10.09            
გაუქმდა ბრძ.№1-1/117  
02.02.11წ.



170 695
ყიზილაღლო III ბაზალტის 
შესწავლა-მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი)

შპს „ივერია“ ს/კ 234160760
10/06/2005 
13/02/06    
20 წელი

მინ.         1000 
მ3/წელ

2 ჰა

171 696

სოფ. იყალთოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე გომბორის 
მთის კალთებზე 
კეთილშობილი ლითონების 
შესწავლა-მოპოვება (ახმეტის 
რ-ნი)

შპს „ედელვაისი-
12“

21/07/2005 
13/02/06    
5 წელი

293 კმ2 ვადა გაუვიდა

172 697

სოფ. ტაბაწყურთან 
ნინოღალას მთის მიმდებარე 
ტერიტორიიდან ინერტული 
მასალის მოპოვება (ბორჯომის 
რ-ნი)

შპს „ბათა“
10/06/2005 
14/02/06    
5 წელი

მაქს.         12 000 
მ3/წელ

1 ჰა ვადა გაუვიდა

173 698
ბაზალტის ქვის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს რ-ნი, სოფ. 
დურნუკი)

ი/მ „თ. 
დარჩიაშვილი“

19/08/2005 
16/02/06    
18 წელი

მაქს.         5 000 
მ3/წელ

0,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№286  
05.09.13წ.

174 699
ნავენახარის უბანზე 
„ბროლისქედის“ კალცედონის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი)

შპს „მოზაიკა“
21/07/2005 
17/02/06    
5 წელი

მაქს.          20 
000 ტ/წელ

1,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/87  
02.02.11წ.

175 700

მდ. მაშავერასა და ხრამის 
შესართავთან დასავლეთით 5 
კმ-ში ქვიშა-ხრეშის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი)

შპს „იბერია“
19.08.2005  
22/02/06    
10 წელი

 10 000 მ3/წელ 7,7 ჰა ვადა გაუვიდა

176 701
ჯიგრაშენის ბაზალტის ქვის 
საბადოს დამუშავება 
(ნინოწმინდის რ-ნი)

შპს „ნინოწმინდის 
უბონი“

ს/კ 236686528
19.08.2005   
28.02.2006   
15 წელი

25 მ3/წელ     50 
მ3/წელ

2 ჰა

177 702

„ციცაბო მთის“ კირქვების 
საბადოს II უბანზე კირქვის 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
რ-ნი)

შპს „კალციტი“
19.08.2005   
28.02.2006   
10 წელი

მაქს.         50 000 
მ3/წელ

24 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„გზა 2008“-ს (ს/ნ 
202436550) 2013 წლის 
10 მაისიდან 6 თვის 
ვადით

178 703
ყიზილაჯლოს ბაზალტის 
საბადოს შესწავლა-მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი)

შპს „დანი“
13.10.2005   
28.02.2006   
10 წელი

მაქს.         90 ათ. 
მ3/წელ

100 ჰა ვადა გაუვიდა



179 704

№3 წყაროზე და №1 
საპროექტო ჭაბურღილით 
მტკნარი მიწისქვეშა წყლის 
შესწავლა-მოპოვება 
(ბორჯომის რ-ნი)

სს 
„ბორჯომმინწყლე

ბი“

13.10.2005   
28.02.2006   
10 წელი

№3-ზე 
არაუმეტეს    18 
250 (ნაკიანი - 

18 300) 
მ3/წელიწადში  

№1-ზე 
არაუმეტეს    14 
600 (ნაკიანი - 

14 640) 
მ3/წელიწადში

ლიცენზიის 
ცვლილება            ბრძ. 
№13/312  21.08.12 

180
705          

(ყადაღა)

გუნია-კალას საბადოს 
ვულკანური წიდის 
ბუნებრივი სამშენებლო 
მასალების დამუშავება 
ვულკანური წიდის შესწავლა-
მოპოვების მიზნით (წალკის რ-
ნი)

შპს „ვ.გ.კ.“
28.05.2004   
28.02.2006   
10 წელი

24,87 ჰა ვადა გაუვიდა

181 706

ქისტურის (ხთისწყლის) და 
გველეთის (თერგის) ქვიშა-
ხრეშის გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება (ყაზბეგის 
რ-ნი)

შპს „ინჟმშენი“
19.08.2005   
28.02.2006   

3 წელი
1,27 ჰა ვადა გაუვიდა

182 707

ჰერეთისკარის სააგურე 
თიხების საბადოს დამუშავება 
მოპოვების მიზნით 
(ლაგოდეხის რ-ნი)

შპს „ლება“ ს/კ 233104734  
19.08.2005  
28.02.2006   
15 წელი

1500 მ3/წელ  
3000 მ3/წელ

2,65 ჰა

183 708

მდ. კაბალის მარჯვენა 
ტერასაზე გიორგეთის ქვიშა-
ხრეშის გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება 
(ლაგოდეხის რ-ნი)

შპს „ლება“
19.08.2005  
28.02.2006   
10 წელი

მაქს.        8000 
მ3/წელ

1,83 ჰა ვადა გაუვიდა

184 710

„რგანისღელის“ ხეობაში 
კირქვის გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება 
(ჭიათურის რ-ნი)

შპს „ჭიათურა“
17.03.2006  
17.03.2006   

5 წელი

მაქს.           50 
000 მ3/წელ

1,8 ჰა ვადა გაუვიდა

185 711

მდ. ჯრუჭულას ხეობიდან 
ქვიშა-ხრეშის გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება 
(ჭიათურის რ-ნი)

შპს „ჭიათურა“
19.08.2005   
17.03.2006   

5 წელი

მაქს.        8000 
მ3წელ 

0,7 ჰა ვადა გაუვიდა

186 712

„თინაანთგორის“ სააგურე 
ნედლეულის გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება 
(საგარეჯოს რ-ნი)

შპს „კორიატ იტ ვე 
დიშ ტიჯარეტ 
სანაი ლიმიტედ 

შირკეთ“

21.07.2005   
22.03.2006   

5 წელი

მაქს.             108 
000 ტ/წელ

15 ჰა ვადა გაუვიდა



187 713

მდ. მტკვრის კალაპოტში 
დიღმის ყოფილი სასწავლო 
მეურნეობის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე ქვიშა-ხრეშის 
შესწავლა-მოპოვება (მცხეთის 
რ-ნი)

შპს „დიდგორი“
19.08.2005  
23.03.2006   

5 წელი

მაქს.          10 
000 მ3/წელ

0,8 ჰა ვადა გაუვიდა

188 714

მდ. ლიახვის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (გორის რ-ნი)

შპს „ეილჯი“
19.08.2005  
24.03.2006   
10 წელი

მაქს.        10 000 
მ3/წელ

3 ჰა ვადა გაუვიდა

189 715

მდ. ყვირილას კალაპოტიდან 
(გაწმენდის მიზნით) ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის რ-ნი)

შპს „სხივი“
19.08.2005  
27.03.2006   
10 წელი

10 000 მ3/წელ 1,8 ჰა ვადა გაუვიდა

190 716

გრანიტის გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება 
(ზესტაფონის რ-ნი, სოფ. 
წიფლავაკე)

შპს „გრანიტი-
2005“

19.08.2005   
26.04.2006   
10 წელი

მაქს.         600 
მ3/წელ

0,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1340  05.08.10წ.

191 717

ქვიშა-ქვების გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება 
(ზესტაფონის რ-ნი, სოფ. 
წიფლავაკე)

შპს „გრანიტი-
2005“

19.08.2005   
26.04.2006   
10 წელი

მაქს.        24000 
ტ/წელ

0,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1341  05.08.10წ.

192 718
ქსნის (მუხრანის) ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

13.10.2005  
28.04.2006   
10 წელი

ჯამური 
მოცულობა    
232 890 მ3

10 ჰა

სს „დელტამ“ სახელი 
შეიცვალა ბრძ.№1-
1/1762 04.11.10წ.              
სს „დელტა 
ჰოლდინგი“ 
გადაფორმდა 
ბრძ.№13/153  13.07.12წ. 
ლიცენზიაში შევიდა 
ცვლილება 
ბრძ.№13/745  27.11.12წ. 
შპს „ველაჯიო“-მ 
მთლიანად გადასცა 
ბრძ.№13/884 24.12.12წ.

193 719

შაქრიანის (ალაზნის) I უბნის 
ქვიშა-ხრეშის გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება (ყვარლის 
რ-ნი)

შპს „ადონისი“
19.08.2005   
18.05.2006   
10 წელი

მაქს.          5000 
მ3/წელ

3,8 ჰა ვადა გაუვიდა

194 720

მდ. კისისხევის (I უბანი) 
მარცხენა ჭა-ლის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის გამოვლი-ნე-ბის 
შესწავლა-მოპოვება (თელავის 
რ-ნი)

შპს „სერვისი“
19.08.2005   
18.05.2006   
10 წელი

მაქს.         10 000 
მ3/წელ

3,38 ჰა ვადა გაუვიდა



195 721

შაქრიანის (მდ. ალაზნის 
მარცხენა ჭალის ტერასა) II 
უბნის ქვიშა-ხრეშის 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (ყვარლის რ-ნი)

შპს „სერვისი“
19.08.2005   
18.05.2006   
10 წელი

მაქს.         10 000 
მ3/წელ

3,78 ჰა ვადა გაუვიდა

196 722

შალაურის ხევის ქვიშა-
ხრეშის გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება (თელავის 
რ-ნი)

შპს „სერვისი“
19.08.2005   
18.05.2006   
10 წელი

მაქს.         10 000 
მ3/წელ

2,83 ჰა ვადა გაუვიდა

197 723

მდ. ქსნის მარჯვენა ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის შესწავლა-
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

შპს „ბლექსი 
გრუპი“

19.08.2005   
24.05.2006   

5 წელი

მაქს.           200 
000 მ3/წელ

10 ჰა ვადა გაუვიდა

198 724
კეთილშობილი ლითონების 
შესწავლა-მოპოვება (მესტიის 
რ-ნი)

შპს „Optical 
Systems Inc“

ს/კ 202448235  
19.08.2005  
25.05.2006   
15 წელი

390 კმ2

199 725

გაჯის შესწავლა-მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი, სოფ. 
გამარჯვების საკრებულოს 
ტერიტორია)

შპს „მშენებელი“
21.07.2005   
31.05.2006   

5 წელი

მაქს.         2000 
ტ/წელ

3 ჰა ვადა გაუვიდა

200 726

„ციცაბო მთის“ კირქვების 
საბადოს I უბანზე კირქვების 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
რ-ნი)

ი/მ „თამაზ 
სინჯიაშვილი“

19.08.2005   
02.06.2006   
10 წელი

მაქს.           40 
000 მ3/წელ

15 ჰა ვადა გაუვიდა

201 727

მდ. კისის-ხევის მარცხენა 
ჭალიზედა ტერასიდან ქვიშა-
ხრეშის გამოვლინების 
შესწავლა-მოპოვება (თელავის 
რ-ნი, სოფ. კისისხევის 
საკრებულოს ტერიტორია)

შპს „სხივი“
19.08.2005   
06.06.2006   
10 წელი

 10 000 მ3/წელ 3,78 ჰა
სს „მშენებელი -95“-მა 
გადასცა ბრძ. №1-1/477 
01.04.10

202 728

მდ. ყვირილას კალაპოტის 
ტერასაზე „ხოხულის“ უბნის 
აღმოსავლეთით ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნი, 
სოფ. მეორე სვირი)

შპს „სხივი“
19.08.2005   
06.06.2006   
10 წელი

20 000 მ3/წელ 15,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#689/ს 
06.05.16წ.

203 729

იორის თიხის დამუშავება 
თიხის მოპოვების მიზნით 
(საგარეჯოს რ-ნი, 
ს.წყაროსთავიდან სამხრეთით 
3 კმ-ზე)

შპს „პააგი“
30.05.2003   
07.06.2006   
10 წელი 

მინ.         1000 
მ3/წელ

9 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1187  15.07.10წ.



204 730

„ბოლნისის მადნიანი 
რაიონის“ ტერიტო-რია-ზე 
არსებული ფერადი და 
კეთილშობილი ლითონების 
შემცველი 
მადანგამოვლინებების 
შესწავლა-მოპოვება 
(ბოლნისის, დმანისის, 
თეთრიწყაროს და მარნეულის 
რ-ები)

სს „მადნეული“
23.06.2005   
08.06.2006   
20 წელი

1880 კმ2
გაუქმდა ბრძ.№13/278  
27.07.11წ.

205 731

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ტერასიდან ქვიშა-ხრეშის 
შესწავლა-მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

შპს „თბილისი“
19.08.2005   
13.06.2006   
10 წელი

მაქს.          30 
000 მ3/წელ

2,05 ჰა ვადა გაუვიდა

206 732
გრანიტის შესწავლა-მოპოვება 
(ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
მცხეთიჯვარი)

ფ/პ თამარ შანიძე
19.08.2005   
14.06.2006   
10 წელი

50 000 მ3/წელ   
100 000 მ3/წელ

19 ჰა

გადაფორმდა ი/მ 
„ზურაბ შანიძე“ ბრძ.1-
1/3116 30.12.08    
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1212  16.07.10წ.

207 733

ჯვარისის კაოლინური 
თიხების გამოვლინების 
ოჯოლასა და სხუნათის 
უბნებზე თიხების შესწავლა-
მოპოვება (ტყიბულის რ-ნი)

შპს „კერამიკა“
19.08.2005   
16.06.2006   
15 წელი

მაქს.          50 
000 ტ/წელ

20 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1800/ს 
14.12.18წ.

208 734

მდ. მტკვრის მარჯვენა ჭალის 
ტერასიდან ინერტული 
მასალის შესწავლა-მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი)

ფ/პ მაია 
ბანძელაძე

10.06.2005   
19.06.2006   
10 წელი

ჯამური 
მოცულობა     
167 000 მ3

6,1 ჰა

გადაფორმდა ი/მ „გენო 
სინატაშვილი“ ბრძ.№1-
1/1388  16.08.10წ.             
ცვლილება 
ბრძ.№13/170  27.02.13წ.

209 735
კავის-გორას უბანზე კირქვის 
შესწავლა-მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი)

შპს „მონოლითი“
10.06.2005  
20.06.2006   
10 წელი

მინ.         2500 
მ3წელ

1,98 ჰა ვადა გაუვიდა

210 736
ვულკანური წიდის შესწავლა-
მოპოვება (წალკის რ-ნი)

შპს 
„ენერგომშენსერვი

სი“
ს/კ 204415365

19.08.2005   
29.06.2006   
15 წელი

მაქს.          30 
000 მ3/წელ

5 ჰა

211 737

ნაბეღლავის საბადოს №47 
ჭაბურღილზე ნაბეღლავის 
მინერალური წყლის მოპოვება 
(ჩოხატაურის რ-ნი)

შპს „გიო 2004“
27.01.2005  
10.07.2006   

5 წელი

მინ.           5 
მ3/დღღ

212 738

უდაბნოს ხევში ქვიშა-
ღორღის შესწავლა-მოპოვება 
(საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ.უდაბნო)

შპს 
„ენერგომშენსერვი

სი“

21.07.2005  
24.07.2006   

5 წელი

მინ.          2000 
მ3/წელ

3 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1768  05.11.10წ.



213 739
გრანიტის ქვის შესწავლა-
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. საზანო)

შპს „სკანდე“
13.10.2005   
25.07.2006   
10 წელი

მინ.         1200 
მ3/წელ

5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1290  29.07.10წ.

214 740

აზავრეთის ჯგუფის 
მარმარილოსებრი კირქვების 
გამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (ახალქალაქის რ-ნი, 
სატყეო მეურნეობის 
ტერიტორია)

შპს „ბაკო“ ს/კ 211349254
06.05.2005  
09.08.2006   
20 წელი

მინ.          20 000 
მ3/წელ

5,6 ჰა

215 741

მდ. სუფსის ჭალისზედა 
ტერასაზე არსებული საბადოს 
დამუშავება ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვების მიზნით 
(ლანჩხუთის რ-ნი, სოფ. 
მოედნის საკრებულოს 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „უნივერსალ 
ბიზნეს კომპანი“

28.05.2004   
10.10.2006   

5 წელი

ჯამური 
მოცულობა 
150000 მ3

3,8 ჰა

ცვლილება ბრძ. №1-
1/1862 04.08.09წ.     
Gგაუქმდა ბრძ.№1-
1/1457  31.08.10წ.

216 742

მდ. ნატანების ჭალისზედა 
ტერასაზე არსებული საბადოს 
დამუშავება ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვების მიზნით 
(ოზურგეთის რ-ნი, სოფ. 
მერიის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „უნივერსალ 
ბიზნეს კომპანი“

28.05.2004   
10.10.2006   

5 წელი

ჯამური 
მოცულობა 
227689 მ3

3 ჰა
ცვლილება ბრძ.1-
1/1856 04.08.09წ.       
ვადა გაუვიდა

217 743

„ქანდარას“ უბანზე 
ცეცხლგამძლე თიხების 
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნი, 
სოფ. შროშის სამხრეთ-
დასავლეთით)

შპს 
„ცეცხლგამძლე 
ნაკეთობათა 
კომბინატი“

ს/კ 230072658
19.08.2005  
23.10.2006   
15 წელი

მინ.          500 
მ3/წელ

16,35 ჰა

218 744
მიწისქვეშა სასმელი წყლის 
შესწავლა-მოპოვება (მცხეთის 
რ-ნი, სოფ. ნატახტარი)

სს „ლომისი“ ს/კ 223236013
19.08.2005   
24.01.2007   
15 წელი

არაუმეტეს     4 
080 მ3/დღღ     
ჯამში (მთელ 
პერიოდში) 

არაუმეტეს     5 
650 770 მ3    

1,2,3 ჭაბ.
ცვლილება 
ბრძ.№13/603  09.12.11წ.

219 745

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე ძეგვის ქვიშა-ხრეშის 
(სამხ.-აღმოსავ. უბანი) 
დამუშავება (მცხეთის რ-ნი, 
სოფ. ძეგვი)

შპს „ივერმშენი-2“

19.08.2005  
26.03.2007   

4 წ  
06.09.2005 

მაქ.         5000 
მ3/წელ

0,8 ჰა ვადა გაუვიდა

 გარემოს დაცვის სამინისტრო                  
აუქციონით გაცემული ლიცენზიები



1 00001

მდ. ხობისწყლის ნაპირზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხობის რ-ნი, სოფ. ჩიხუს 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „კარიერი“
2.6.2007     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
100000 მ3

7,05 ჰა ვადა გაუვიდა

2 00003

მდ. ხობის მარცხენა ნაპირზე 
ქვიშის მოპოვება (ხობის რ-ნი, 
სოფ. გულრიფულის მიმდებ 
ტერიტორია)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

5.5.2006     
10 წელი

200 მ3/წელ 0,3 ჰა ვადა გაუვიდა

3 00006

მდ. ხობისწყლის კალაპოტის 
მარჯვენა ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (სენაკის რ-
ნი, სოფ. ხორში)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

5.5.2006     
10 წელი

10000 მ3წელ 3 ჰა ვადა გაუვიდა

4 00007

მდ. ქსნის მარჯვენა ნაპირზე 
თბილისი-ქუთაისის 
დამაკავშ. 
ავტომა-გი-სტ-რალის 
ხიდიდან ჩრდილოეთით 1,1 
კმ მანძილზე, სოფ. 
მუხრანიდან სამხრ.-დასავ. 2 
კმ-ში ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ფერი“ 
(კონკურენტი შპს 

„თანი“)

4.7.2006     
10 წელი

10000 მ3/წელ 2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2059  28.12.10წ.

5 00008

მდ. ხრამის მარცხენა ნაპირზე 
ბაზალტის ქვის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს რ-ნი, 
სოფ.ქოსალარი)

შპს „ბაზალტი+“ ს/კ 230866827
4.3.2006     
20 წელი

1000 მ3/წელ 1,48 ჰა

6 00010

მდ. მტკვრის მარჯვენა და 
მარცხენა ჭალის ტერასებზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება (ქ. 
რუსთავი)

შპს „ნიკა 2004“
3.27.2006    
5 წელი

30000 მ3/წელ 64,12 ჰა ვადა გაუვიდა

7 00015

მდ. მტკვრის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე, ძეგვის ქვიშა-
ხრეშის საბადოს ახალი 
ნიჩბისის 1,2 და 3 უბნებზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი)

ი/მ „ვარდო 
ელკანიშვილი“

6/15/2006   
10 წელი

5000 მ3წელ 2,5 ჰა

ვადა გაუვიდა



8 00016
მდ. იორზე სართიჭალისა და 
ხაშმის უბნებზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი)

სს 
„კავკასავტომაგის

ტრალი“
ს/კ 238109202

5/30/2006   
20 წელი

50000 მ3/წელ 7 ჰა

9 00017

მდ. რიონის მარცხენა-ქალაქში 
შემავალი შტოდან, ქვიშის 
მოპოვება (ქ. ფოთში, მე-7 კმ-
ზე)

შპს „რიონი“
02.05.2006  

3 წელი
33333 მ3/წელ 1,8 ჰა ვადა გაუვიდა

10 00026
მდ. სუფსიდან ქვიშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის რ-ნი)

ი/მ „დ. მგელაძე“
31.05.2006   

4 წელი
10000 მ3/წელ 1,08 ჰა ვადა გაუვიდა

11 00027

მდ. ყვირილას ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის რ-ნი, 
სოფ. ჭალა)

კავშირი 
„ასოციაცია ატუ“

   06.02.2007 
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
207000 მ2

5,18 ჰა ვადა გაუვიდა

12 00028

მდ. ხადისხევის ხეობაში 
მინერალური წყლის „ხადას“ 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. ქვეშეთი)

შპს „ალ&ჯი“
27.03.2006  

4 წელი
700 მ3/წელ 0,8 ჰა

ვადა გაუვიდა

13 00033
კირქვის მოპოვება 
(ხარაგაულის რ-ნი, სოფ. 
ბაზალეთი)

ი/მ „ვლადიმერ 
გეგეშიძე“

25.04.2006  
20 წელი

2500 მ3/წელ 2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1/ს 
03.01.17წ.

14 00034

მდ. ხრამის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. ზემო ყულარის მიმდებ. 
ტერიტორია)

შპს „ალვანი“
05.06.2006  
10 წელი

20000 მ3/წელ 10 ჰა ვადა გაუვიდა

15 00037

მდ. ხეკორძულას მარჯვენა 
ნაპირის მიდამოებში, 
ხეკორძულა II საბადოდან 
კირქვის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, სოფ. ძეგვი)

ი/მ „ვანო 
ჩუგუაშვილი“

19.05.2006   
10 წელი

22000 ტ/წელ 30 ჰა ვადა გაუვიდა

16 00040

მდ. არაგვის მარჯვენა 
ნაპირზე, ფასანაუ-რის ქვიშა-
ხრეშის საბადოს ჭართალი I 
უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. ჭართალი)

შპს „დავითი“ ს/კ 211343802
06.02.2007  
20 წელი

10000 მ3/წელ 7,1 ჰა

ყადაღა დაედო 
აღსრულების 
ეროვნული ბიუროს 
2015 წლის 30 
დეკემბრის A12001366-
011/005 წერილით



17 00041

მდ. თეზამის მარცხენა 
ნაპირზე, თეზამი-2-ის ქვიშა-
ხრეშის საბადოს ჯიღაურის 
უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „ლოჭინი“ ს/კ 211358644
10.04.2006   
20 წელი

3000 მ3/წელ 2,07 ჰა

18 00042

მდ. არაგვის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე, ფასანაურის ქვიშა-
ხრეშის საბადოს მუგუდას 
უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი)

შპს „ლოჭინი“ ს/კ 211358644
10.04.2006   
20 წელი

2000 მ3/წელ 2 ჰა

19 00045

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
სანაპიროზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, 
დ.აღმაშენებლის მე-12 კმ-ზე)

შპს „GBK“ 
ინერტული 
მასალების 
კომპანია“

07.04.2006  
5 წელი

6000 მ3/წელ 1,8 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/707  
06.05.10წ.

20 00051
გაჯის ნედლეულის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. ხოვლე)

შპს „სააკაძე“
28.03.2006   
20 წელი

1000 ტ/წელ 2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1676  12.10.10წ.

21 00057
კირქვის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
ხომული)

შპს „მინერალი“
03.04.2006  

5 წელი
10000 ტ/წელ 1,2 ჰა ვადა გაუვიდა

22 00060
კირქვის მოპოვება 
(ხარაგაულის რ-ნი, სოფ. 
ღვერკი)

შპს „ღვერკი“
04.04.2006  

3 წელი
2000 მ3/წელ 2 ჰა ვადა გაუვიდა

23 00061

მდ. მტკვრის მარჯვენა ჭალის 
ტერასებზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძის რ-ნი, 
სოფ. იდუმალას 
მიმდებ.ახალციხის საავტ. 
გზაზე „კაკლიანას“ მიმდებ. 
და ახალციხის საავტ. გზის 
მიმდებ. სოფ. რუსთავის 
გადასახ. მიმდებარედ)

შპს „შორეთი“
28.04.2006  

3 წელი
15000 მ3/წელ 5,6 ჰა ვადა გაუვიდა

24 00062
ინერტული მასალის (ქვიშა) 
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნი, 
დაბა ბაკურიანი)

ი/მ „კ. შავკანი“
06.04.2006   
10 წელი

1500 მ3წელ 1015 მ2 ვადა გაუვიდა

25 00064

დარასკეთის უბნის 
პორფირიტის ქვის მოპოვება 
(ქ.ქუთაისში, ჩრდ.-
აღმოსავლეთით 1 კმ-ზე)

ი/მ „ალექსანდრე 
პატარიძე“

17.05.2006   
3 წელი

800 მ3/წელ 0,3 ჰა ვადა გაუვიდა



26 00071

სილიკომანგანუმის ქერქული 
ნარჩენების (წიდა) მოპოვება 
(ზესტაფონის რ-ნი, სოფ. 
პირველ სვირში სს „აისის“ 
კუთვ. ტერიტორიაზე და 
ქ.ზესტაფონში, რუსთაველის 
ქუჩაზე კაკაურიძის კუთვ. 
ტერიტორიაზე)

შპს „მარჯანი-5“ 
(კონკურენტი შპს 

„დინექს-2002“)

18.04.2006   
5 წელი

68000 ტ/წელ 1,14 ჰა ვადა გაუვიდა

27 00074
სააგურე თიხების მოპოვება 
(საგარეჯოს რ-ნი)

შპს „ნასადგომარი“ ს/კ 238110450
20.04.2006   
20 წელი

5000 მ3/წელ 8,6 ჰა

28 00078

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ჭალისზედა ტერასაზე 
(ლოჭინო III) ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარათაღლო)

შპს „გზამშენი-4“
 04.05.2006  

10 წელი
10000 მ3/წელ 1,8 ჰა ვადა გაუვიდა

29 00079

მდ. მტკვრის ჭალისზედა 
ტერასიდან ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ.ფონიჭალის მიმდ. 
ტერიტ.)

შპს „უნივერსალი-
93“

04.05.2006  
10 წელი

10000 მ3/წელ 2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/47  
25.01.12წ.

30 00084

მდ. რიონის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის რ-ნი, სოფ. 
საგვიჩიო)

შპს „გიორგი-2005“
18.05.2006   
10 წელი

3000 მ3/წელ 2 ჰა ვადა გაუვიდა

31 00085

მდ. ყვირილას მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნი, 
სოფ. მეორე სვირი)

შპს „ზესტაფონი I“
16.05.2006   
10 წელი

5000 მ3წელ 8,6 ჰა
q.zestafoni,uznaZis 
q.#29

32 00088
კამარლოს ვულკანური 
ხრეშისა და ქვიშის მოპოვება 
(დნამისის რ-ნი)

შპს „გზამშენი“
15.05.2006   
10 წელი

1500 მ3/წელ 0,52 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1973  14.12.10წ.

33 00089
ბაზალტის ქვის მოპოვება 
(ახალციხის რ-ნი, სოფ. 
წყალთბილა)

შპს „მშენებელი II“
11.05.2006   

3 წელი
20000 მ3/წელ 2,7 ჰა ვადა გაუვიდა

34 00090
საცემენტე კირქვის მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი, სოფ. 
გოგნა)

სპს „კანკავა“
11.05.2006  
10 წელი

2000 ტ 1,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№ 13/433  
05.10.11წ.

35 00093
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშების მოპოვება (საჩხერის 
რ-ნი. სოფ. კორბოული)

ი/მ „ლაბუჩიძე 
რეზო“

18.05.2006   
3 წელი

8000 მ3/წელ 2 ჰა ვადა გაუვიდა



36 00094
ცეცეხლგამძლე (კერამიკული) 
თიხის მოპოვება (საჩხერის რ-
ნი, სოფ. პერევი)

ი/საწარმო „დავით 
შუკაკიძე“

31.05.2006   
10 წელი

200 ტ/წელ 0,3 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№ 13/605   
04.04.12წ.

37 00095

ძეგვის საბადოს უკანაჭალის 
II უბნის ჩრდილოეთ 
ნაწილზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

ი/მ „ვლადიმერ 
რატიანიძე“

18.05.2006  
5 წელი

10000 მ3/წელ 0,5 ჰა ვადა გაუვიდა

38 00096

ბარიტის ნარჩენების მოპოვება 
(ონის რ-ნი, სოფ. ირის 
მიდამოებში ყოფილი 
გამამდიდრებელი ფაბრიკის 
ტერიტ.)

ი/მ „გელა 
ჭიჭინაძე“

ს/კ 137980353
22.05.2006   
20 წელი

480 ტ/წელ 1,5 ჰა

39 00097
ხუდონის თაბაშირის 
საბადოზე თაბაშირის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი)

შპს „ნივა“
19.05.2006   

5 წელი
5000 ტ/წელ 2 ჰა ვადა გაუვიდა

40 00098

მდ. ფოცხოვის მარცხენა 
ჭალის ტერასაზე ფარეხას 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ახალციხის რ-ნი)

შპს „ასტორია“
02.06.2006   

3 წელი
10000 მ3/წელ 2,7 ჰა ვადა გაუვიდა

41 00100

მდ. ყვირილასა და ჩიხურას 
შესართავთან, მდ. ყვირილას 
მარჯვენა ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (საჩხერის რ-
ნი, ქ. საჩხერის აღმ.-ით 1 კმ-
ზე)

კავშირი „ატუ“
08.08.2006   

5 წელი
12000 მ3/წელ 2 ჰა ვადა გაუვიდა

42 00133

მდ. ხობისწყლის სანაპიროზე 
ბიის საბადოს I და II უბანზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხობის რ-ნი)

შპს „კარიერი“
18.05.2006   
10 წელი

10800 მ3/წელ 11,7 ჰა ვადა გაუვიდა

43 00134

მდ. ხობისწყლის სანაპიროზე 
ჩიხუს საბადოზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხობის რ-
ნი)

შპს „კარიერი“
18.05.2006  
10 წელი

6400 მ3/წელ 6,3 ჰა ვადა გაუვიდა

44 00137

მდ. მაშავერასა და მდ. 
ფოლადაურის შესართავთან 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის რ-ნი, სოფ. 
რაჭისუბნის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“
29.05.2006  

8 წელი
10000 მ3/წელ 5,59 ჰა ვადა გაუვიდა

45 00140

მდ. გუჯარეთის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნი, 
სოფ. ტიმოთესუბანი)

შპს „გეო ტრანსი-
M“

25.05.2006   
5 წელი

5000 მ3/წელ 1,5 ჰა ვადა გაუვიდა

46 00141
ვულკანური წიდის მოპოვება 
(დმანისის რ-ნი, სოფ. 
ველისპირის მიმდებარედ)

შპს „განახლება“
29.05.2006  
10 წელი

1000 მ3/წელ 2,2 ჰა ვადა გაუვიდა



47 00142

მდ. ყვირილას მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. კვახჭირი)

შპს „გზამგები“
05.06.2006  
10 წელი

30000 მ3/წელ 15 ჰა ვადა გაუვიდა

48 00144

მდ. ნატანების მარცხენა 
ნაპირზე მერია II-ის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის რ-ნი, სოფ. 
მერიას სამხრეთ-
დასავლეთით)

შპს „ლევგოლი“
21.06.2006  

5 წელი
10000 მ3/წელ 3,62 ჰა ვადა გაუვიდა

49 00145

მდ. მტკვრის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. ქესალო)

შპს „მანი“ ს/კ 204497213
02.06.2006  
20 წელი

11000 მ3/წელ 22 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
11 აპრილის #21-
05/52189 წერილით

50 00148

მდ. მუნჩიას მარჯვენა 
ნაპირზე კირქვის მოპოვება 
(ხობის რ-ნი, სოფ. პირველი 
მაისი)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

02.06.2006  
5 წელი

6000 მ3/წელ 1 ჰა ვადა გაუვიდა

51 00149

მდ. მტკვრის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე „ვენახების“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ასპინძის რ-
ნი)

შპს „ახალშენი“
12.06.2006  

5 წელი
5000 მ3/წელ 6 ჰა ვადა გაუვიდა

52 00150

მდ. ჭანისწყლის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
სოფ. მაზანდარა)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“

05.06.2006  
10 წელი

5000 მ3/წელ 2,75 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/204  
15.02.11წ.

53 00151
აბულის და ბუზავეთის 
ვულკანური ქვიშის მოპოვება 
(ახალქალაქის რ-ნი)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

30.06.2006  
10 წელი

27000 მ3/წელ 3,68 ჰა ვადა გაუვიდა

54 00152

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ტერასაზე (ქეშალო II) ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მარნეულის 
რ-ნი, სოფ. ქეშალო)

შპს „დეგი“ 
(კონკურენტი შპს 

„დ და გ 
ტექნოლოგი“)

08.06.2006  
10 წელი

10000 მ3/წელ 5,1 ჰა ვადა გაუვიდა

55 00153
ბაზალტის ქვის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

ი/მ „გიორგი 
კალანდაძე“ 

(კონკურენტი შპს 
„დ და გ 

ტექნოლოგი“)

05.06.2006  
5 წელი

1000 მ3/წელ 4 ჰა ვადა გაუვიდა

56 00154
მდ. ფოცხოვის ფარეხა 2-ის I 
და II უბნებზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენის რ-ნი)

შპს „ოცხე“
05.06.2006   

5 წელი
10000 მ3/წელ 4,1 ჰა ვადა გაუვიდა

57 00155
წნისის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის რ-ნი)

შპს „ოცხე“
05.06.2006  

5 წელი
5000 მ3/წელ 0,95 ჰა ვადა გაუვიდა



58 00156
ოდილაურის უბანზე კირქვის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. ოდილაური)

შპს „ტექნომშენი“
08.06.2006  

5 წელი
500 მ3/წელ 2 ჰა ვადა გაუვიდა

59 00158

ბაზალტის ქვის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, ქ. 
მარნეულიდან დასავლეთით 
5 კმ-ში)

შპს „სალი“
09.06.2006  
10 წელი

200 მ3/წელ 1 ჰა

ს/კ 234161867

60 00159

მდ. თეზამის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ჯიღაურის სამხრეთით 0,5 კმ)

ი/მ „თევდორე 
უნდილაშვილი“

10.07.2006   
5 წელი

5000 მ3/წელ 2,02 ჰა ვადა გაუვიდა

61 00160
მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. ქვემო სიმონეთი)

შპს „მზე“
03.07.2006  

5 წელი
10000 მ3/წელ 4,41 ჰა

გაუქმდა ბრძ.1-1/2574 
18,11,08

62 00161

ლოპოტას მარმარილოს 
საბადოს ვაკე-გორის უბნის 
(ლინზა №1) მარმარი-ლოს 
მოპოვება (თელავის რ-ნი)

სს „ლოპოტა“
14.06.06     
10 წელი

1000 მ3/წელ 1,6 ჰა ვადა გაუვიდა

63 00168

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

შპს „გომი 98“
14.06.06     
7 წელი

5500 მ3/წელ 2,5 ჰა გადა გაუვიდა

64 00171

ორი ჭაბურღილიდან 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
საყოფაცხოვრებო სამეურნეო 
დანიშნულებით მოპოვება 
(სუფსის ნავთობდასატვირთი 
ტერმინალის ტერიტორიაზე)

შეუზღუდავი 
ტიპის სს 

„საქართთველოს 
მილსადენის 
კომპანიის 

საქართველოს 
ფილიალი“

14.06.06     
17 წელი

5475 მ3/წელ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/297  
10.08.12წ.

65 00172

კოხის (ჭოგნარის) კირქვის 
საბადოზე მოსაპირკეთებელი 
კირქვის მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი, სოფ. 
ჭოგნარი)

ი/მ „ელგუჯა 
დოღონაძე“

20.06.06     
5 წელი

500 მ3/წელ 0,8 ჰა

66 00177
მდ. ფოცხოვის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის რ-ნი)

შპს „ოცხე“ ს/კ 224071590
06.07.06     5 

წელი
5000 მ3/წელ 0,64 ჰა

67 00178

მდ. ხობისწყლის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ჩხოროწყუს რ-ნი, 
დაბა ჩხოროწყუს ტერიტ.)

შპს „გზა“
29.06.2006  
10 წელი

5000 მ3/წელ 3,75 ჰა ვადა გაუვიდა

68 00179

მდ. ენგურის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
ქ. ჯვარი)

შპს „გზა“
29.06.2006  
10 წელი

7000 მ3წელ 6,25 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/320  
28.02.11წ.



69 00182

მდ. ენგურის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის რ-ნი, 
სოფ. შამგონი)

შპს „ზუგდიდის 
საგზაო 

სამმართველო“

05.07.2006  
10 წელი

7000 მ3/წელ 7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2913   29.12.09

70 00185

გაჯის ნედლეულის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, კაპანახჩის 
ზამთრის საძოვრების 
ტერიტორია)

ი/მ „ნადირაძე 
ლორდი“

03.07.2006  
10 წელი

500 ტ/წელ 1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.1-1/1145  
03.06.09

71 00187

ახალი სამგორის გაჯის 
ნედლეულის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი, სოფ. ახალი 
სამგორი)

შპს „რკინის 
ჯვარი“

05.07.2006  
10 წელი

1200 ტ/წელ 3,04 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#695/ს 
06.05.16წ.

72 00188

მდ. დებედას მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. ზემო სალარის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ი/მ „ყულიაშვილი 
ბიჭიკო“

ს/კ 
22001006966

10.07.2006  
20 წელი

3000 მ3/წელ 3,95 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„მშენებელი 2012“-ს 
2012 წლის 
სექტემბრამდე        
იჯარით გადასცა შპს 
„დიოსკურია 2013“-ს 
(ს/კ 404982676) 2013 
წლის 31 დეკემბრის 
ჩათვლით           
იჯარით გადასცა შპს 
„გეო სენდ GEO შEND“-
ს (ს/კ 425359088) 2014 
წლის 21 მაისიდან 2014 
წლის 31 დეკემბრის 
ჩათვლით

73 00194
ბაზალტის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
ყიზილაჯლოს ტერიტორია)

სპს „ზ.ტ.დ.“
14.07.2006   
10 წელი

500 მ3/წელ 1 ჰა
ს/კ 234160163                   
გადა გაუვიდა

74 00198
მდ. ქსნის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

ი/მ „ჯამბულ 
კუპატაძე“ 

(კონკურენტი შპს 
„მეგი და 
კომპანია“)

14.07.2006   
5 წელი

6000 მ3/წელ 1 ჰა ვადა გაუვიდა

75 00201

მდ. ქსნის მარცხენა ნაპირზე 
ქსოვრისის საბადოს I და II 
უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „იანუსი“
19.07.2006  

5 წელი
60000 მ3/წელ 10,7 ჰა ვადა გაუვიდა

76 00205
მდ. იორის მარჯვენა ჭალის 
ზედა ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი)

შპს „ალავერდი“ 
(კონკურენტი შპს 

„მეგი და 
კომპანია“)

24.07.2006  
5 წელი

16000 მ3/წელ 4,8 ჰა ვადა გაუვიდა

77 00206

კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის რ-
ნი, სოფ. იტავაზას და იცქისის 
ტერიტორია)

შპს „იტავაზა“ 
(კონკურენტი შპს 

„კვარცი 2006“)

25.07.2006  
10 წელი

15000 მ3/წელ 6,05 ჰა ვადა გაუვიდა



79 00214

მდ. ხობისწყლის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის რ-ნი, სოფ. 
გულრიფული)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

07.08.2006  
5 წელი

2000 მ3/წელ 0,4 ჰა ვადა გაუვიდა

80 00216

მთა ბეჟიტაანთ გორას ჩრდ.-
აღმოსავ. „ჭეხილას“ სააგურე 
თიხის მოპოვება (საგარეჯოს 
რ-ნი, სოფ. პატარძეულის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ვათო“
04.08.2006  
10 წელი

500 მ3/წელ 1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/674  
28.12.11წ.

81 00222
მდ. ოჩხამურის ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ჩხოროწყუს რ-ნი)

შპს „ჩხოროწყუს 
საგზაო 

სამმართველო“

21.08.2006  
10 წელი

3000 მ3/წელ 3,1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/26  
23.01.12წ.

82 00225

ხირხატის სააგურე თიხების 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. მარტყოფის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „იბერია-
მშენი“

ს/კ  216424992
14.08.2006   
20 წელი

1000 მ3/წელ 1 ჰა

83 00227

კვარცის ქვიშის მოპოვება 
(ჭიათურის რ-ნი, სოფ. 
მღვიმევის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დ.ა.ვ.“
08.08.2006  

5 წელი
10000 მ3/წელ 1 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2179 23.09.09

84 00230
მდ. ალაზნის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის რ-ნი)

ი/მ „მარიამ 
ლაფაური“

16.08.2006  
5 წელი

600 მ3/წელ 0,9 ჰა ვადა გაუვიდა

85 00232

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ჭალისზედა ტერასაზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მარნეულის 
რ-ნი, სოფ. პირველი ქესალოს 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „გზამშენი-4“
17.08.2006  
15 წელი

10000 მ3/წელ 5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/46  
25.01.12წ.

86 00233

მდ. ხობისწყლის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის რ-ნი, სოფ. 
გურიფული)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

06.09.2006  
10 წელი

1400 მ3/წელ 0,4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2272 07,10,09

87 00234

მდ. მტკვრის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „გონიო“
31.08.2006  
10 წელი

5000 მ3წელ 0,82 ჰა ვადა გაუვიდა

88 00237

კირქვის მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარე 
ტერიტროია)

შპს „ეკლარა“
19.09.2006  

5 წელი
500 მ3/წელ 1 ჰა ვადა გაუვიდა

89 00238

მდ. არაგვის მარჯვენა 
ნაპირზე ციხისძირის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. მენესო)

შპს „მუშტა“
16.08.2006  

3 წელი
28000 მ3/წელ 2,8 ჰა ვადა გაუვიდა



90 00239

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის რ-ნი, 
სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „უშანგის 
ბიჭები“

ს/კ 240889945
22.08.2006  
15 წელი

6000 მ3წელ 6,5 ჰა

91
00240        

(ყადაღა)

მდ. არაგვის კალაპოტში ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი)

ფ/პ ლაშა 
კლდიაშვილი

21.08.2006  
20 წელი

3000 მ3/წელ 6,7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1582  30.09.10წ.

92 00243

ტუფობრექჩიების მოპოვება 
(ჩოხატაურის რ-ნი, სოფ. 
სამებას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „გივი მანთიძე“
16.08.2006  

5 წელი
1000 მ3/წელ 0,97 ჰა ვადა გაუვიდა

93 00246

მდ. ხანდოს ხევის ხეობაში 
მერგელოვანი კირქვის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. ფასანაურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ზაზა 
მელიქიშვილი“

ს/კ 
16001006980

18.08.2006  
15 წელი

440 მ3/წელ 1,1 ჰა

94 00247
გაჯის მოპოვება (გარდაბნის რ-
ნი, სოფ. გამარჯვების 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „სამგორი 
ველი“

15.08.2006  
20 წელი

1200 ტ/წელ 2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1586  30.09.10წ.

95 00248

ტეშენიტის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ლოდები“
14.08.2006  

5 წელი
1000 მ3/წელ 2 ჰა ვადა გაუვიდა

96 00249

მდ. ქსნის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
მუხრანის და აღაიანის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ი/მ „ლელა 
ჯავახაძე“

12.09.2006  
10 წელი

2000 მ3/წელ 0,95 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/88  
02.02.11წ.

97 00256

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ფერდზე ტუფის მოპოვება 
(ასპინძის რ-ნი, ნასოფლარ 
ღობიეთის ტერიტორია)

შპს „ომო“
24.08.2006   
20 წელი

12500 მ3/წელ 1,7 ჰა
გაუქმდა        ბრძ. №1-
1/3015  09,12,08

98 00258
რკინიგზის სადგურ წნისიდან 
2 კმ-ში ტეშენიტის მოპოვება 
(ახალციხის რ-ნი)

შპს „არალი“
24.08.2006  
20 წელი

1250 მ3/წელ 1,45 ჰა
(მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ოლეგ 
თათეშვილმა)

99 00259
გაბროს მოპოვება (ახალციხის 
რ-ნი, სოფ. მიქელწმინდას 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „არალი“
24.08.2006  
20 წელი

1250 მ3/წელ 1,5 ჰა
გაუქმდა            ბრძ. №1-
1/3012         09,12,08

100 00261

მდ. არაგვის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
წიწამურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ლევან 
ბერძული

06.09.2006  
5 წელი

2500 მ3/წელ 0,615 ჰა ვადა გაუვიდა



101 00262

მდ. ენგურის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის რ-ნი, 
სოფ. კოკი)

შპს „ბეში-2006“
           20 
წელი

1500 მ3/წელ 1,8 ჰა
გაუქმდა ბრძ. №1-1/593 
22.04.10წ.

102 00267

 მდ. მტკვრის მარჯვენა ჭალის 
ზედა ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, 
თბილისთან 
ადმინისტრაციული 
საზღვრის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გრავი“ ს/ნ 205159433
14.09.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
80000 მ3

1,79 ჰა

ყადაღა დაედო 
წერილი №013/006  
02.05.14წ.                          
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
24 თებერვლის #21-
05/26617 წერილით

103 00269

მდ. არაგვის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. ჭართალის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დავითი“ ს/კ 211343802
06.02.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
400000 მ3

8,86 ჰა

ყადაღა დაედო 
აღსრულების 
ეროვნული ბიუროს 
2015 წლის 30 
დეკემბრის A12001366-
011/005 წერილით

104 00273
ტეშენიტის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
ოფურჩხეთი)

შპს „სვაია“ ს/კ 221302640
31.08.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 15000 

მ3
3 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
9 სექტემბრის #21-
12/96986 წერილით

105 00276

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. რუსთავი, რკინა-
ბეტონის ქარხნის 
ტერიტორია)

შპს „დუღაბი“ ს/კ 216409731
05.09.2006  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება 40000 

მ3
1,65 ჰა

106 00278

მდ. მტკვრის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
კრწანისის ტყეპარკის 
ტერიტორია)

შპს „კარიერ 
სერვის გრუპი“

30.10.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
64000 მ3

9,2 ჰა ვადა გაუვიდა

107 00280

კირქვის მოპოვება 
(ხარაგაულის რ-ნი, სოფ. 
ლაშეს მიმდებარე 
ტერიტორია)

სს „ხარაგაულის 
ავტოტრანსი“

15.09.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
20000 მ3

1,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.313/408    
30.03.12წ.

108 00281

მდ. თეზამი-2-ის ქვიშა-
ხრეშის (ჯიღაური-3 უბანი) 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
გალავანი)

შპს „ცისკარი“
15.09.2006  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 25000 

მ3
2,56 ჰა ვადა გაუვიდა



109 00282

მდ. ქსნის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. ილტოზის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დ.კ. XXI“
18.09.2006   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
90000 მ3

3,06 ჰა ვადა გაუვიდა

110 00284

მდ. გუჯარეთის წყლის 
მარჯვენა და მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნი, დ. 
წაღვერი და ს. 
ტიმოთესუბანი)

შპს „მშენებელი 4“
19.09.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
30000 მ3

1,31 ჰა ვადა გაუვიდა

111 00285

მდ. ხობისწყლის მარჯვენა 
ჭალის ტერასაზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხობის რ-ნი, 
სოფ. გურიფული)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

26.10.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10000 მ3

0,4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2272 07,10,09

113 00287
მდ. მტკვრის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბორჯომის 
რ-ნი, სოფ. ჭობისხევი)

ი/მ ვახტანგ 
კაპანაძე 

„შევარდენი“

08.09.2006   
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
10000 მ3

0,7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/513  
11.11.11წ.

114 00288

მდ. ყვირილას მარჯვენა და 
მარცხენა ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის რ-ნი, სოფ. 
ქვედა კვალითსა და I სვირს 
შორის ტერიტორია)

სს „ზესტაფონის 
სსგ იმერეთი I“

14.09.2006  
7 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
35000 მ3

1,75 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/142    
10.06.11წ.

115 00289

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
კრისხევის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „გიორგი 
ხრიკული“

12.09.2006  
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
30000 მ3

1,7 ჰა ვადა გაუვიდა

117 00292

მდ. ოკრილას მარცხენა 
ნაპირზე ოქროს 
მადანგამოვლინებაზე ოქროს 
მოპოვება (მესტიის რ-ნი, 
ჭუბერის ხეობის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ოქროს 
საწმისი“

12.09.2006   
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

47 კგ
150 ჰა

ცვლილება (შესწავლის 
ვადა 06.04.15წლამდე) 
ბრძ.№13/401  24.04.13წ.

118 00293

მდ. დიდი ლიახვის მარჯვენა 
ჭალის ტერასაზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გორის რ-
ნი)

შპს „დგარი 2005“ ს/კ 218043301
11.09.2006  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
210000 მ3

6,12 ჰა

119 00296

მდ. მტკვრის მარჯვენა და 
მარცხენა ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, სოფ. ძეგვი)

ი/მ „ხვიჩა 
როსტიაშვილი“

02.10.2006   
5 წელი

ჯამური  
მოპოვება  
35000 მ3

0,99 ჰა ვადა გაუვიდა



120 00297
მდ. რიონის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი)

სს „არქეოპოლისი“
12.09.2006   
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
70000 მ3

0,36 ჰა ვადა გაუვიდა

121 00298

მდ. ტეხურას მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, 
სენაკის რ-ნი, სოფ. ძველი 
სენაკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

სს „არქეოპოლისი“
12.09.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
200000 მ3

2 ჰა ვადა გაუვიდა

122 00299

მდ. ბორჯომულას და მისი 
შენაკადის, მდ. კუმისკას 
ჭალის ტერასაზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბორჯომის 
რ-ნი, დაბა ბაკურიანი)

შპს „ბაკურიანი 
2006“

12.09.2006   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
15000 მ3

1,39 ჰა ვადა გაუვიდა

123 00302

მდ. სუფსის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ლანჩხუთის რ-ნი, სოფ. 
შრომისუბანი)

სპს „კვაჭაძე 
შრომისუბანი“

ს/კ 233643493
14.09.2006  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
180000 მ3

5,1 ჰა

124 00303

დონღუზ-ტაპას II უბნის 
გამარმარილოებული კირქვის 
მოპოვება (სიღნაღის რ-ნი, 
სოფ. ბოდბე)

ი/მ „ნუგზარ 
ქოქიაშვილი“

26.09.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 11000 

მ3
3,1 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№384  
22.05.14წ.

125 00304
მდ. არაგვის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

სს „დელტა“
29.09.2006  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
125000 მ3

2,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1237  21.07.10წ.

126 00309

შულავერის ქარხნის 
ტერიტორიაზე არსებული 
ჭაბურღილიდან ტექნიკური 
მიზნებისათვის მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
არაფლოს ტერიტორია)

შპს „შულავერის 
არამადნეული 
მასალების 
ქარხანა“

19.09.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
576000 მ3

გაუქმდა ბრძ.№13/587  
07.12.11წ.

127 00313

მდ. ენგურის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის რ-ნი, 
სოფ. დარჩელი)

ი/მ „ლევან 
ხორავა“

21.09.2006  
20 წელი

1500 მ3/წელ 3 ჰა
00175 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბეში-2006“-მა

129 00318

მოწამეთას კირქვის საბადოს 
პირველ და მეორე უბანზე 
კირქვის მოპოვება (ტყიბულის 
რ-ნი, სოფ. მოწამეთა)

სს „მოწამეთა“
09.10.2006  

3 წელი

ჯამური 
მოპოვება  6000 

მ3
3,5 ჰა ვადა გაუვიდა

130 00319
მდ. მაშავერას ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბოლნისის 
რ-ნი, სოფ. მწყნეთი)

შპს „№2 საგზაო 
საექსპლუატაციო 
სამმართველო“

ს/კ  225372352
27.09.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
70000 მ3

4,1 ჰა



131 00320

მოსაპირკეთებელი ბაზალტის 
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი, 
სოფ. აკაურთას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „აკბაზი“
04.10.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება 10000 

მ3
2,07 ჰა ვადა გაუვიდა

132 00321

მდ. ალაზნის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნი, 
სოფ. გულგულას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „დავით 
დედაბრიშვილი“

26.09.2006 5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება 

1 ჰა ვადა გაუვიდა

133 00326
მდ. მტკვრის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხაშურის რ-
ნი, სოფ. ცხრამუხა)

შპს „კამა“ ს/კ 243898724
09.10.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
180000 მ3

12,4 ჰა

134 00328

„დოხორას“ ქედის 
ჩრდილოეთ კალთაზე 
არსებული კირქვის მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი, სოფ. 
გელათი)

სპს „გელათი 97“
10.10.2006   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 2500 

მ3
0.50 ვადა გაუვიდა

135 00329

მდ. მტკვრის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ძეგვი)

ი/ს „ბადრი 
წერეთელი“

29.09.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
100000 მ3

0,76 ჰა
გაუქმდა ბრძ.,#413/ს 
30.03.18წ.

136 00331
კირქვის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, სოფ. ხეკორძულას 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ელგო“
04.10.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

3,4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/63  
25.01.13წ.

137 00333

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „არეალი“ ს/კ 208143025
25.10.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
600000 მ3

1,71 ჰა
00310 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ცეკურმა“

138 00337
ქვიშის მოპოვება (ჭიათურის 
რ-ნი, სოფ. მღვიმევის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „გამბიტი“
16.10.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
200000 მ3

2,4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#641/ს 
11.05.15წ.

139 00339
ილტო-2-ის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის რ-ნი, სოფ. 
ჩაჩხრიალა)

ი/მ „რევაზ 
იუკურიძე“

ს/კ 
08001005346

09.11.2006  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
15000 მ3

0,6 ჰა

140 00340
ზემო ალვანის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის რ-ნი)

ი/მ „რევაზ 
იუკურიძე“

ს/კ 
08001005346

09.11.2006  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
15000 მ3

1,03 ჰა

141 00341

მდ. ქსნის ნაპირზე 
ციხისძირის საბადოზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, ქსნის საკრებულოს 
ტერიტორია)

შპს „აქსისი_ი.მ.“
17.10.2006   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

5,3 ჰა ვადა გაუვიდა



142 00343

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. სოღანლუღის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს კომერციული 
ფირმა „დიდგორი“ 
(კონკურენტი შპს 

„დ და გ 
ტექნოლოგი“)

08.09.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

9,7 ჰა ვადა გაუვიდა

143 00345

მდ. ტეხურას ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ვენერა“
27.10.2006   

3 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
24000 მ3

0,6 ჰა ვადა გაუვიდა

144 00346

მდ. მტკვრის ნაპირზე ძეგვის 
საბადოს „უკანაჭალის“ IV 
უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

ი/მ „დიმიტრი 
ნატრაძე“

13.12.2006  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
25000 მ3

0,5 ჰა ვადა გაუვიდა

145 00348
სააგურე თიხის მოპოვება 
(ხაშურის რ-ნი, სოფ. ხცისი)

ი/მ „გივი 
მჭედლიძე“

01.11.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
40000 მ3

1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2040  27.12.10წ.

146 00349
კირქვის მოპოვება (ხაშურის რ-
ნი, დაბა სურამი)

ი/მ „გივი 
მჭედლიძე“

01.11.2006 
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
40000 მ3

1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2041  27.12.10წ.

147 00351

ბაძიას-ნაკარების და 
საქირიოს პირველი და მეორე 
უბნების კირქვების მოპოვება 
(ხობის რ-ნი, სოფ. ხეთას 
საკრებულოს ტერიტორია)

შპს „ხეთა“   ს/კ 244554576
18.10.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

1,94 ჰა

148 00352

მდ. არაგვის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე ციხისძირის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი)

შპს „ავტო 2001“
15.11.2006   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
130000 მ3

3,22 ჰა ვადა გაუვიდა

149 00353
ვულკანური წიდის მოპოვება 
(გორის რ-ნი, სოფ. არგვიცის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „პებო“
23.10.2006  

3 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
15000 მ3

0,318 ჰა ვადა გაუვიდა

150 00354

მდ. ძირულას მარჯვენა 
შენაკად „გეზერულას“ 
ხეობაში გაბრო-დიაბაზის 
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნი, 
სოფ. შროშა)

შპს „ჩოლაბური“ ს/კ 231945296
19.10.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
40000 მ3

3 ჰა

151 00355

მდ. დებედას პირველ და 
მეორე უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. კაჩაგანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სალი“
20.10.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
100 000 მ3

5,8 ჰა ვადა გაუვიდა



152 00359

მდ. ტეხურას მარჯვენა და 
მარცხენა ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (სენაკის რ-
ნი, სოფ.სოფ. გეჯეთი და 
ქვედა სორტა)

შპს „ნიკე“
20.10.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
130000 მ3

2,56 ჰა ვადა გაუვიდა

153 00360

მდ. ტეხურას მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, სოფ. 
შუა ნოსირის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ნიკე“
20.10.2006   
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
70000 მ3

0,94 ჰა ვადა გაუვიდა

154 00361
მდ. რიონის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშის (სილის) 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი)

შპს „ნიკე“
20.10.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება 30000 

მ3
1,06 ჰა ვადა გაუვიდა

155 00363

მდ. ენგურის ჭალისზედა 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
სოფ. ლიას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მ.ი.გ. 2005“
25.10.2006   

4 წელი
15000 მ3/წელ 2,3 ჰა

00244 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საქჰიდრომ“

156 00365

ვულკანური წიდის 
(გამოფიტული) მოპოვება 
(წალკის რ-ნი, სოფ. 
ედიკილისას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ლაშა 
რურუა_ჰიპერიონ

ი“

02.11.2006  
14 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
11760 მ3

2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№488  
20.11.13წ.

157 00366

„სასხორი-II“-ის კირქვის 
(საცემენტე ნედლეული) 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
სასხორი)

შპს „დევილაქი“ ს/კ 205063982
03.11.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
80000 მ3

8,77 ჰა

158 00368
მდ. მტკვრის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხაშურის რ-
ნი, სოფ. აგარები)

ი/მ „გურამ 
კილაბერიძე“

ს/კ 
57001006476

30.11.2006   
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
300000 მ3

17,92 ჰა

159 00369
მდ. მტკვრის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხაშურის რ-
ნი, სოფ. მიწობი)

ი/მ „გურამ 
კილაბერიძე“

ს/კ 
57001006476

30.11.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
400000 მ3

17,57 ჰა

160 00372
კვარციანი ქვიშის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
ბანოჯა)

ი/მ „აკაკი 
გურეშიძე“

14.11.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
20000 მ3

1 ჰა ბრძ.№13/181  01.03.13წ.

161 00373

ვაკის ბაზალტის მოპოვება 
(დმანისის რ-ნი, სოფ. 
ოროზმანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ბააკა და 
კომპანია“

10.11.2006   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  5000 

მ3
0,45 ჰა ვადა გაუვიდა

162 00374

მდ. ნიჩბისისწყლის მარჯვენა 
ნაპირზე საჭიქეს-ხევის 
ტუფოქვიშაქვების მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი, სოფ. ზემო 
ნიჩბისი)

შპს „დიდოსტატი“
17.11.20 06  

20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
16000 მ3

1,16 ჰა
იჯარით გადასცა შპს 
„ნიჩბისის ქვა“-ს 
ლიც.№100939



163 00377
მდ. ფოცხოვის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ახალციხის 
რ-ნი, დაბა ვალე)

ი/ს „ვანო“ 
(კონკურენტი შპს 

„რუსთავი“)

28.11.2006  
4 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
80000 მ3

2,6 ჰა
გაუქმდა ბრძ.1-1/146     
28.01.10წ.

164 00379 
მდ. ვერეს I,II და III უბანზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი)

ი/მ „გიორგი 
მაღრაძე“

17.11.2006   
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
15600 მ3

0,78 ჰა ვადა გაუვიდა

165 00380

მდ. ხრამზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. ბაიდარ-კუტლარის 
ტერიტორია)

შპს „გიორგი 2000“
16.11.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
80000 მ3

5,27 ჰა

იჯარით გადაეცა ი/მ 
„პოლიკარპე 
გაფრინდაშვილს“ (ს/ნ 
01020010160) 01.02.12 
წლიდან 11 თვის 
ვადაში (მაქს. მოპოვება 
40 000 მ3)

166 00381

მოსაპირკეთებელი კირქვის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ნიჩბისის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დეკო 
სტოუნი“

22.11.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
40000 მ3

6,19 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1559  27.09.10წ.

167 00382

მდ. ჩოლაბურის ნაპირზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ქ.თერჯოლისა და 
სოფ.ღვანკითის ტერიტორია)

შპს „ჩოლაბური“
11.01.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
60000 მ3

4,4 ჰა ვადა გაუვიდა

168 00386

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის რ-ნი, 
სოფ. მოხისის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გზები+“ ს/კ 240887055
14.12.2006  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
150000 მ3

11,7 ჰა

169 00388
დიორიტის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
ჯიმასტარო)

შპს „ანრე-2006“ ს/კ 205147152
27.11.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
100000 მ3

10 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„რაპიდ ბულდინგ“ს- 
(ს/კ 404571165, 
თბილისი, აბაშიძის ქ. 
#7) 2019 წლის 22 
ივლისიდან ბოლომდე

170 00389
ტეშენიტის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
ოფურჩხეთი)

შპს „ანრე-2006“  ს/კ 205147152
27.11.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

9 ჰა

ლიცენზიის ნაწილი 
(ფ. 2.52 ჰა, 28 000 მ3) 
იჯარით გადასცა შპს 
„სვაიას“ (ს/კ 221302640, 
მის. წყალტუბო, სოფ. 
ჟონეთი) 2013 წლის 1 
მაისიდან 2016 წლის 1 
მაისამდე.



171 00390

დიორიტის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
ქვატაფის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ანრე-2006“
27.11.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
100000 მ3

10 ჰა

172 00391
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
მოპოვება (ჭიათურის რ-ნი, 
სოფ. სალიეთი)

შპს „ანრე-2006“
27.11.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
200000 მ3

20 ჰა

173 00393
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
მოპოვება (ჭიათურის რ-ნი, 
სოფ. ჯოყოეთი)

შპს „ანრე-2006“
27.11.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
100000 მ3

8 ჰა

174 00394
ტეშენიტის მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი, სოფ. 
ლოლაშენი)

შპს „ანრე-2006“
27.11.2006  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

4,7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1542/ს 
21.09.16წ.

175 00395

ოძისი-2 და ნასახლარის 
უბანზე კვარციანი ქვიშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
ოძისი)

შპს „საქართველოს 
საშენმასალები“ 

(კონკურენტი შპს 
„სიჭინავა და 
კომპანია“)

01.12.2006 
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
140000 მ3

6,6 ჰა
გაუქმდა ბრძ. №1-
1/2307 12,10,09

176 00399

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. 
ანაკლიიის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კიმ კიმ“
09.01.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

3,2 ჰა ვადა გაუვიდა

177 00400

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი, სოფ. 
მარტყოფის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „აშკავეთი“
11.01.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
60000 მ3

6,05 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№595  
22.07.14წ.

178 00403
კვარცის ქვიშის მოპოვება 
(ჭიათურის რ-ნი, სოფ. კაცხის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ი/მ „ვეფხვია 
კუპატაძე“

13.12.2006  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება 26000 

მ3
0,55 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1699  18.10.10წ.

179 00410

სურფსარის ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ახალქალაქის რ-ნი, სოფ. 
გონდრიოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გამა-სერვისი“
22.01.2007  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
67500 მ3

3 ჰა

ყადაღა დაედო 2014 
წლის 16 სექტემბრის 
№036-90 ბრძანებით       
გაუქმდა ბრძ.#29/ს 
11.01.17წ.

180 00411
ქვიშის მოპოვება (ხობის რ-ნი, 
სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ეგრისი+“
02.02.2007  

2 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
100000 მ3

5 ჰა ვადა გაუვიდა

181
00412        

(ყადაღა)

ტეშენიტის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
ოფურჩხეთი)

შპს „Gშ“
19.12.2006   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  2500 

მ3
0,6 ჰა ვადა გაუვიდა



182 00413

მდ. მტკვრის ნაპირზე ძეგვის 
ქვიშა-ხრეშის საბადოს 
უკანაჭალის VI უბანზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, სოფ. ძეგვის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ორიონი 2007“
25.12.2006  

5 წელი

ჯამური   
მოპოვება 50000 

მ3
1,17 ჰა

00294 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „დავით გოგსაძემ“    
ვადა გაუვიდა

183 00414

ჭიათურის მანგანუმის 
საბადოზე მანგანუმის 
მოპოვება (ჭიათურის და 
საჩხერის რ-ნები)

შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზი“

25.12.2006  
40 წელი

2007წ._  
350000ტმომდ.წ

.ში 400000 
ტ/წელ

16430 ჰა
გაუქმდა ბრძ. №1-
1/2756 28.11.08

184   00415

მდ. ქსნის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე აღაიანის უბანზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი)

შპს „იმერეთი+“
08.01.2007 
10 წელი 

ჯამური 
მოპოვება 63860 

მ3
1,63 ჰა

00358 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ფიუჩერ გრუპმა“

185 00416

მდ. ქსნის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე თეზის უბანზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი)

შპს „მტკვარი“
11.01.2007  
10 წელი

ჯამური  
მოპოვება 
160000 მ3

7,3 ჰა
00358 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ფიუჩერ გრუპმა“

186 00419

მდ. ქსნის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ქსოვრისი)

შპს „გზა 2002“
28.12.2006  
10 წელი

10000 მ3/წელ 1,41 ჰა

00231 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ამირან 
გობეჯიშვილმა“

187 00420

მდ. ყვირილას მარჯვენა 
ჭალის ტერასაზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (თერჯოლის 
რ-ნი, სოფ. ნახშირღელე)

შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზი“

04.01.2007 
24.03.2016

10000 მ3/წელ 1,5 ჰა

00054 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ფერომ“                            
ვადა გაუვიდა

188 00421

მდ. ყვირილას მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის რ-ნი, 
სოფ. სარეკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზი“

04.01.2007  
22.09.  2016

20000 მ3/წელ 0,65 ჰა
00322 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ჭიათურმანგანუმმა“

189 00422

მდ. ქსნის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ახალგორის რ-ნი, სოფ. 
მოსაბრუნსა და ახალგორს 
შორის)

შპს „ახალგორის 
საგზაო 

სამმართველო“

26.01.2007 
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება 30000 

მ3
1 ჰა ვადა გაუვიდა

190 00423

მდ. თეთრ არაგვზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ყაზბეგის რ-
ნი, სოფ. გენისის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დიდგორი“
02.02.2007  

4 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
40000 მ3

1,5 ჰა ვადა გაუვიდა



191 00424

მდ. არაგვის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. ფასანაურის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ოქროს ცვარი-
მცხეთა“

30.01.2007  
21.11.2011

ჯამური 
მოპოვება  
200000 მ3

5,22 ჰა

00385 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ 
ბურჯანაძემ           ვადა 
გაუვიდა

192 00428

მდ. ფრონეს ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ქარელის რ-ნი, სოფ. ბრეთის 
დოღლიაურის და შაქშაქეთის 
ტერიტორია)

შპს „მშენებელი 
80“

18.01.2007   
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება  6000 

მ3
5,56 ჰა ვადა გაუვიდა

193 00429

კირქვების (ფლეთილი ქვა) 
მოპოვება (ახმეტის რ-ნი, სოფ. 
ჭართალას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მშენებელი 
80“

18.01.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 5000 

მ3
0,7 ჰა ვადა გაუვიდა

194 00433
მდ. სტორის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (თელავის რ-
ნი, სოფ. ფშაველი)

ფ/პ სოსო 
ოტიაშვილი 

(კონკურენტი ი/მ 
„აბდულ ოღლი 

ფახრათ“)

05.02.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10000 მ3

1,56 ჰა ვადა გაუვიდა

195 00434

მდ. არაგვის ჭალაში ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. ანანურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გ.მ.გ.“
05.02.2007  

5 წელი

ჯამური  
მოპოვება 
220000 მ3

7,89 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№ 13/406  
27.09.11წ.

196 00440
ქვიშის მოპოვება (წყალტუბოს 
რ-ნი, სოფ. ბანოჯა)

ი/მ „ბადრი 
ლეშკაშელი“

08.02.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება 20000 

მ3
1,5 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№247/ს  
02.12.14წ.

197 00441
ქვიშის მოპოვება (ჭიათურის 
რ-ნი, სოფ. კაცხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ილარიონ 
მოდებაძე“

ს/კ 
01027007773

05.02.2007 
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

1,86 ჰა

198 00442
კირქვის მოპოვება (ჭიათურის 
რ-ნი, სოფ. ცხრუკვეთის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „მაგნო“
17.02.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  9000 

მ3
0,88 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1515/ს 
15.09.16წ.

199 00443

მდ. ენგურის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. 
ორსანტიის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „კიმ კიმ“
27.02.2007   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
55000 მ3

4,7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/317  
28.02.11წ.

200 00444

მდ. ნატანების ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. მერიის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ნინო“
02.02.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
134000 მ3

5,36 ჰა ვადა გაუვიდა



202 00449

გრანიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი, სოფ. 
კურსების მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სპექტრი-7“ ს/კ 206099381
12.02.2007 
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
40000 მ3

7,2 ჰა
ყადაღა დაედო 
წერილი №01-002-4888-
6  06.06.12წ.

203 00450

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის რ-ნი, 
სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ როსტომ 
მიხანაშვილი 

„ვერელი“

17.02.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
200000 მ3

7,8 ჰა ვადა გაუვიდა

204 00451
კირქვის მოპოვება (ხაშურის რ-
ნი, სოფ. ბროლოსანი)

ი/მ „გურამ 
მაღრაძე“

19.02.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
67000 მ3

2,59 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1558  27.09.10წ.

205 00452

ქვაშავას ტუფობრექჩიების 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. გოდოგანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ალიმი 
მანაგაძე“

20.02.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  4000 

მ3
0,58 ჰა ვადა გაუვიდა

206 00453

ვულკანური წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის რ-ნი, სოფ. 
თორის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ჰოვსეფ 
ნიკოღოსიანი 

(კონკურენტები 
შპს „ახალციხის 
ღვინის ქარხანა“ 

და შპს 
„ჯავახავტოგზა“)

12.02.2007 
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 15000 

მ3
0,76 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/375  
16.09.11წ.

207 00455
მდ. ფოცხოვის ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენის რ-ნი)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

19.02.2007   
5 წელი 

ჯამური 
მოპოვება  
25000 მ3

2 ჰა ვადა გაუვიდა

208 00456
მდ. ქობლიანის ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენის რ-ნი)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

19.02.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
75000 მ3

3,8 ჰა ვადა გაუვიდა

209 00457

ვულკანური წიდის მოპოვება 
(ახალქალაქის რ-ნი, სოფ. 
ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“ 

ს/კ 223352930
19.02.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
35500 მ3

0,71 ჰა

210 00458
საცემენტე კირქვის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. წინარეხი)

შპს 
„ევროცემენტი“

15.02.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
200000 მ3

9,4 ჰა ვადა გაუვიდა

211 00459

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
სკრას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ვერელი+“
17.02.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

2 ჰა ვადა გაუვიდა

212 00460

მდ. ნატანების ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. დვაბზუ)

შპს „გზამშენი 18“
17.02.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 60000 

მ3
3 ჰა ვადა გაუვიდა



213 00461
მდ. ბჟუჟის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. ანასეული)

შპს „გზამშენი 18“
17.02.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 93000 

მ3
6,2 ჰა ვადა გაუვიდა

214 00462
მდ. რიონის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის რ-ნი, სოფ. ბაში)

შპს „პენტ 
ჰოლდინგი“

15.02.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 56000 

მ3
3,54 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/177    
21.06.11წ.

215 00463

მდ. ქსნის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. ილტოზა)

შპს „დკ XXI“
21.02.2007  

5 წელი

ჯამური  
მოპოვება  
130000 მ3

4,27 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/29  
23.01.12წ.

216 00464

კვარციანი ქვიშის მოპოვება 
(საგარეჯოს რ-ნი, სოფ. 
გომბორის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჯეოპროგრეს 
გრუპი“

20.02.2007 
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება 56000 

მ3
1,05 ჰა ვადა გაუვიდა

217 00466

მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
სოფ. ზედა ლიის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „საქჰიდრო“
21.02.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
150000 მ3

4,8 ჰა ვადა გაუვიდა

218 00467

მდ. ყვირილას ჭალაში მდ. 
ჩილაბურის შესართაბთან 
(ბარდუბნის უბ.) ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (თერჯოლის 
რ-ნი, სოფ. ეწერის 
ტერიტორია)

შპს „ბორანი“
20.03.2007   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

2,01 ჰა ვადა გაუვიდა

219 00471

მდ. მტკვრის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ასპინძის რ-
ნი, სოფ. იდუმალას 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „შორეთი“
21.02.2007  

2 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
80000 მ3

5, 01 ჰა ვადა გაუვიდა

220 00472

მდ. მტკვრის მარცხენა და 
მარჯვენა სანაპიროზე 
I,II,III,IV,V და VI უბანზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ასპინძის რ-ნი, სოფ. 
მირაშხანიდან ვანის ქვაბებს 
შორის ტერიტორია)

შპს „შორეთი“
21.02.2007  

2 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
80000 მ3

3,78 ჰა ვადა გაუვიდა

221 00473

მდ. სუფსის ტერასაზე I და II 
უბნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ლანჩხუთის რ-ნი, სოფ. 
ღრმაღელეს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ვახტანგ 
როყვა“

23.02.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
75000 მ3

1,8 ჰა ვადა გაუვიდა

222 00474

მდ. კაბალის ტერასაზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის რ-ნი, სოფ. 
გიორგეთი)

შპს 
„ლაგოდეხავტოგზ

ა“

19.03.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 53000 

მ3
3,12 ჰა ვადა გაუვიდა



223 00475
კვარციანი ქვიშის მოპოვება 
(საჩხერის რ-ნი, სოფ. დურევი)

შპს „ა კლასი“ ს/კ 200221330
01.03.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
600000 მ3

11,4 ჰა

00448 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბეგლარ 
თოთლაძემ

224 00479

მდ. ძირულას მარჯვენა 
ნაპირზე გრანიტის მოპოვება 
(ხარაგაულის რ-ნი, სოფ. 
უბისის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „გურამ 
კილაბერიძე“

10.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

4,49 ჰა ვადა გაუვიდა

225 00480

„ახალი სამგორის“ საბადოზე 
(საბირიის უბ.) გაჯის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ახტაკალას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ბათქაში“
13.03.2007 
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
38000 ტ

12,45 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№242  
07.04.14წ.

226 00481

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
მეტეხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ვასილ 
ნონიაშვილი

15.03.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
250000 მ3

7,6 ჰა
00436 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
პაატა ჩუბინიძემ            

227 00483

მდ. რიონის მარცხენა ნაპირზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ქუთაისი, ნიკეას ქუჩის 
აღმოსავლეთით)

სს „იბერია-21“
20.03.2007  
10 წელი

შეუზღუ-დავი 
მოპოვება 70000 

მ3
7 ჰა

00077 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

228 00486

მდ. ქსნის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ქსოვრისის ტერიტორია)

ი/მ „დავით 
ხურცილავა“

14.03.2007 
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

1,42 ჰა

00231 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ამირან 
გობეჯიშვილმა“        
გაუქმდა ბრძ.№13/588  
07.12.11წ.

229
00487        

(ყადაღა)

მეტალურგიისათვის საჭირო 
ნედლეულის _ ქალცედონის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. ნახშირღელის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „კალცედონი“
19.03.2007 
20 წელი

ჯამური  
მოპოვება  
40000 მ3

4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/113  
02.02.11წ.

230 00488

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(გარდაბნის და თეთრიწყაროს 
რ-ები)

„ბაქო-თბილისი-
ჯეიჰანის 

მილსადენი 
კომპანიის“ 

საქართველოს 
ფილიალი

ს/კ 204992785
27.03.2007  
25 წელი

PშG1-ის  
ბანაკის ჭაბ.-

დან-300მ3/დღღ 
PშG2-100  

0,21 ჰა
ვადა გაუვიდა PშG1 
ბანაკის ჭაბურღილზე 

231 00492

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარათაღლას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ალექსანდრე 
ნოზაძე

20.03.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 20000 

მ3
0.98

00435 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დ და გ ტექნოლოგს“    
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1975  14.12.10წ.



232 00493

წყაროს წყლის მოპოვება 
(ჩამოსხმის) დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. მენდესოს მიმდებარე 
ტერიტორია

შპს „მენესო“
21.03.2007  

2 წელი

ჯამური 
მოპოვება  1000 
მ3  1,4მ3/დღღ

0,07 ჰა ვადა გაუვიდა

233 00494

მდ. ქსნის მარჯვენა ნაპირზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. აღაიანის 
ჩრდილოეთით 1,5 კმ)

შპს „დ და გ 
ტექნოლოგი“

27.03.2007  
10 წელი  

15.05.2016

ჯამური 
მოპოვება  
250000 მ3

2,89 ჰა
00229 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ს.ბ.-145“-მა

234 00495

მდ. ქსნის მარჯვენა ნაპირზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. აღაიანის 
ჩრდილოეთით 1,5 კმ)

შპს „ს.ბ.-145“
27.03.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
145000 მ3

1,6 ჰა

00229 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა     
გაუქმდა ბრძ.№13/623   
08.11.12წ.

235 00496

აბგესის კირქვების 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მარტვილის რ-ნი, სოფ. 
ლებაჩიეს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „წაჩხურუ“ ს/კ 235446950
30.03.2007  
20 წელი

ჯამური  
მოპოვება 16000 

მ3
0,66 ჰა

236 00500

მდ. ყვირილას ნაპირზე 
არგვეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნი, 
სოფ. არგვეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

13.04.2007  
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
60000 მ3

5,5 ჰა ვადა გაუვიდა

237 00501

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე დიღმის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, დ. აღმაშენებლის ხეივნის 
მე-12 კმ-ში)

შპს „GBK- 
ინერტული 
მასალების 
კომპანია“ 

(კონკურენტი ფ/პ 
სულხან 

კლდიაშვილი)

05.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
28440 მ3

1,58 ჰა ვადა გაუვიდა

238 00502

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის რ-ნი, 
სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ბალასტი X“ 
(კონკურენტი შპს 

„ევრა“)

12.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
400000 მ3

22,44 ჰა ვადა გაუვიდა

239 00503

ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. ნაღობილევის 
მიმდებარე ტერიტორია)

კავშირი 
„ასოციაცია ატუ“ 
(კონკურენტი ფ/პ 

თეიმურაზ 
გორდეზიანი)

18.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

5,7 ჰა ვადა გაუვიდა

240 00504

მდ. ლიახვის ნაპირზე 
თედოწმინდის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
თედოწმინდა)

შპს „ვერელი+“ 
(კონკურენტი ფ/პ 

სულხან 
კლდიაშვილი)

17.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

1,9 ჰა ვადა გაუვიდა

241 00505
უკანეთის სააგურე თიხის 
მოპოვება (წყალტუბოს რ-ნი, 
სოფ. უკანეთი)

შპს „აგური“
25.04.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10950 მ3

1,5 ჰა ვადა გაუვიდა



242 00506
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის რ-ნი, 
სოფ. ახალსოფელი)

შპს „იბერი“ ს/კ 238747736
19.04.2007  
06.12.2026

ჯამური 
მოპოვება  
165000 მ3

11 ჰა
00401 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბუნების ქომაგს“

243 00508

მდ. რიონის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ონის რ-ნი, სოფ. 
სორი)

შპს 
„ამბროლაურის 
ავტოგზა №10“

17.04.2007  
18.04.2016

ჯამური 
მოპოვება  
60180 მ3

10 ჰა

00075 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა     
გაუქმდა ბრძ.№13/21  
16.05.12წ.

244 00509

მდ. რიონის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის რ-
ნი, სოფ. ქვიშარი)

შპს 
„ამბროლაურის 
ავტოგზა №10“

17.04.2007  
18.04.2016

ჯამური 
მოპოვება  
30550 მ3

10 ჰა

00076 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა      
გაუქმდა ბრძ.№13/20    
16.05.12წ.

245 00512
მდ. დიდი ლიახვის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გორის რ-
ნი, სოფ. ოთარშენი)

შპს „პრიზა“
17.04.2007  

3 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
190000 მ3

7,6 ჰა ვადა გაუვიდა

246 00513

რაჭისუბნის მინერალური 
წყლის საბადოზე 
ნახშირორჟანგის (ჩO2) 
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი, 
სოფ. რაჭისუბანი)

შპს „CO2-
კრისტალი“

16.04.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  6570 

ტ

15 მ 
რადი-უსი

ს 
წრე-ხაზი
ს შიგ-ნით

ვადა გაუვიდა

247 00518

მდ. მტკვრის ნაპირზე 
ბებნისის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის რ-ნი, 
სოფ. რუისის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დელტაკარი“
20.04.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
200000 მ3

6,69 ჰა ვადა გაუვიდა

248 00516

მდ. ქსნის ნაპირზე ქსნის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. ფერმის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ნეზლობა“
18.04.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
310000 მ3

14,87 ჰა ვადა გაუვიდა

249 00523

მუჯირეთის ტუფოლავების 
და ტუფობრექჩიების 
(გრანიტი მოსაპირკეთებელი) 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. მუჯირეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სკანდე“
17.04.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

7 ჰა

1003248 ლიცენზია 
დუბლიკატია              
გაუქმდა ბრძ.#6/ს 
05.01.16წ.

250 00526
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
მეტეხი)

ფ/პ ნოდარ 
მოდებაძე

18.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
253000 მ3

5,5 ჰა ვადა გაუვიდა

251 00527

მდ. ძამას ნაპირზე ქარელის 
ქვიშა-ხრეშის საბადოს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ქარელის რ-
ნი, სოფ. ტატა-ნა-ა-თუბნის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ბროლი-333“
22.05.2007   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
115000 მ3

2,6 ჰა ვადა გაუვიდა



252 00528

მდ. ლიახვის ნაპირზე 
ლიახვის ქვიშა-ხრეშის 
საბადოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, 
შინდისის გზატკეცილის მე-2 
კმ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო №1“

27.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
75000 მ3

11 ჰა
გაუქმდა ბრძ.1-1/2731 
27,11,08

253 00529

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
თაგუეთი)

ი/მ „ლევან 
ტაბატაძე“

24.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
28600 მ3

2,2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/959  
10.06.10წ.

254

00530        
(ყადაღა      

3623 
18.11.10)

მდ. ქსნის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
ფერმა)

შპს „პრიზა“
19.04.2007  
10 წელი

200000 მ3/წელ 12,5 ჰა

00197 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯბბ“-მ        
გაუქმდა ბრძ.№13/157    
10.06.11წ.

255 00533
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის რ-ნი, 
სოფ. ვარციხე)

სპს „თვარაძე“
19.04.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 19340 

მ3
1 ჰა

გაუქმდა ბრძ.1-1/2740 
28,11,08

256 00536

მდ. დიდი და პატარა ლიახვის 
შესართავთან ძევერას ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გორის რ-
ნი, სოფ. ძევერას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ლიახვი“
23.04.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
300000 მ3

11,5 ჰა ვადა გაუვიდა

257

00537   
(00431 

ლიცენზიის 
დუბლიკატი

)

თეზამი-2-ის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
გალავნის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ხიდი“   
24.01.2007  
20 წელი  

20.10.2026

ჯამური 
მოპოვება  
80000 მ3

5 ჰა

00364 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი მაჩაიძემ      
გაუქმდა ბრძ.№1-1/28  
13.01.11წ.

258 00538

მდ. ყვირილას მარჯვენა 
ნაპირზე არგვეთის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის რ-ნი, სოფ. I 
სვირი)

შპს „საპოვნელა +“ ს/კ 230085305
07.05.2007 
23.06.2026

ჯამური 
მოპოვება  
42000 მ3

3,3 ჰა

00468 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ანტონ 
კვირიკაშვილმა“             
ყადაღა დაედო

259 00539

მდ. დებედას (I,II და III 
უბანზე) ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. კირიხლოს და ყაჩაღანის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „მშენებელი 
თბილისი 95“

20.04.2007 5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
80000 მ3

3,75 ჰა ვადა გაუვიდა

260 00541
ოკაცე-3 კირქვის მოპოვება 
(ხონის რ-ნი, სოფ. მათხოჯის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ლოდი ო.ვ.“
30.04.2007 
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
85000 მ3

0,85 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1587  30.09.10წ.



261 00542

მდ. ლიახვის მარცხენა 
ნაპირზე ორთაშენი-2-ის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გორის რ-
ნი, სოფ. ორთაშენის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „გზა და ხიდი“
25.04.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
25000 მ3

1,05 ჰა ვადა გაუვიდა

262 00543

მდ. რიონის სანაპიროზე 
დიდ-გაბარიტიანი 
ზედაპირული ლოდების 
მოპოვება (ონის რ-ნი, სოფ. 
გლოლა)

შპს „ხიდმშენი 99“
23.04.2007  

2 წელი

ჯამური 
მოპოვება  5000 

მ3
15,8 ჰა ვადა გაუვიდა

263 00544
რუსთავის გაჯის საბადოზე 
გაჯის (თიხიანი თაბაშირი) 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი)

შპს „მანი“ ს/კ 204497213
11.05.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
300000 ტ

60,6 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
11 აპრილის #21-
05/52189 წერილით         
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
17 ივლისის #21-
12/77470 წერილით

264 00545

ენგური-3-ის ქვიშა-ხრეშის 
საბადოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის რ-ნი, 
სოფ. ანაკლია)

ი/მ „მზევარი 
ადამია“

24.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
60000 მ3

1,72 ჰა ვადა გაუვიდა

265 00546

მდ. ენგურის ნაპირზე 
მუხურის საბადოს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
რ-ნი, სოფ. განარჯიას-
მუხურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ზუგდიდის 
საგზაო 

სამმართველო“

02.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
75000 მ3

2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/44   
31.05.12წ.

266 00548
მირიანი-1-ის საცემენტე 
თიხის მოპოვება (კასპის რ-ნი, 
სოფ. ქვემო ხანდაკი)

შპს 
„ევროცემენტი“

27.04.2007 
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  

71535ტ
1 ჰა

ს/კ 232541513                   
ვადა გაუვიდა

267 00550

მდ. მტკვრის ბებნისის ქვიშა-
ხრეშის საბადოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის რ-ნი, 
სოფ. ბებნისი)

შპს „ბაზალტ-
ინდუსტრია“

27.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
75000 მ3

5 ჰა ვადა გაუვიდა

268 00551

მდ. ლიახვის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ახალდაბა)

შპს „ჰორიზონტი“
09.07.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

8,58 ჰა ვადა გაუვიდა

269 00553
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის რ-ნი, 
სოფ. აგარა)

შპს „ბაზალტ-
ინდუსტრია“

27.04.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
142000 მ3

9,47 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/154    
10.06.11წ.



270 00554

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ.რუსთავის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ გურამ 
შატაკიშვილი

08.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
95000 მ3

3,22 ჰა ვადა გაუვიდა

271 00556

მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს რ-
ნი, სოფ. დიდი თონეთის 
ტერიტორია)

ფ/პ თემურ 
წიკლაური

23.07.2007  
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
12000 მ3

1,32 ჰა ვადა გასდის

272 00557
მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (აბაშის რ-
ნი, სოფ. მარანი)

შპს „ოლიმპი-
2006“

01.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
20000 მ3

1,322 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/138    
10.06.11წ.

273 00560

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(საყოფა-ცხოვ-რებო) მოპოვება 
(ახალციხის დამხმარე ბანაკის 
ტერიტორია)

„ბაქო-თბილისი-
ჯეიჰანის 

მილსადენი 
კომ-პა-ნიის“ 
საქართველოს 
ფილიალი

03.05.2007 3 
წელი

მაქსიმალური 
50 მ3/დღღ

0,283 ჰა ვადა გაუვიდა

274 00562

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარათაღლას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ანზორ 
დილებაშვილი 

(კონკურენტი შპს 
„წესი“)

25.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
25000 მ3

1,27 ჰა ვადა გაუვიდა

275 00563

მდ. არაგვის ნაპირზე 
ფასანაურის საბადოს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, დაბა ფასანაურის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ჯი-თი-ეს 
კონსალტინგი“

01.05.2007   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
170000 მ3

4,3 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2065  30.12.10წ.

276 00565
მდ. დებედას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. კაჩაგანი)

შპს „მეზონინი“
01.05.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
220000 მ3

7,4 ჰა ვადა გაუვიდა

277 00566
მდ. ცხენიწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (აბაშის რ-ნი, სოფ. 
გეზათი)

შპს „ოლიმპი-
2006“

01.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
20000 მ3

1,222 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/162    
10.06.11წ.

278 00567

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
საბადოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახალგორის რ-ნი, 
სოფ. მოსაბრუნის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დანდი-2007“
01.05.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
130000 მ3

3,42 ჰა ვადა გაუვიდა

279 00568
მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის რ-ნი, 
სოფ. წყალთაშუა)

შპს „ბაღდათის 
ავტოგზა“

24.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
25000 მ3

1,7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/212    
29.06.11წ.

280 00569
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ გია ტოგონიძე
03.05.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
80000 მ3

4,7 ჰა ვადა გაუვიდა

281 00570
მდ. მტკვარზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის რ-ნი, 
დაბა აგარა)

ფ/პ გივი 
გიკაშვილი

04.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
70000 მ3

3,09 ჰა ვადა გაუვიდა



282 00572
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ.რუსთავის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ ზვიად 
ქერელაშვილი

08.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
95000 მ3

5,82 ჰა ვადა გაუვიდა

283 00573
მდ. მტკვარზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. აღთაღლა)

შპს „დიდოსტატი“
23.05.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
52800 მ3

1,76 ჰა ვადა გაუვიდა

284 00574

კირქვის (საღორღე) მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი, სოფ-ები 
ალისუბნის, სკანდესა და 
საზანოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „შუღლაძე 
კორნელი“

ს/კ 
21001003232

04.05.2007 
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
46400 მ3

0.74

285 00575

საქასრიას 
გამარმარილოებული კირქვის 
(დეკორატიული ღორღი) 
მოპოვება (ხარაგაულის რ-ნი, 
სოფ. საქასრია)

ი/მ „შალვა 
ბარბაქაძე“

04.05.2007  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

0,53 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№634  
31.12.13წ.

286 00576
მდ. მტკვარზე ზაჰესის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, ზაჰესის მიმდებარე)

შპს „GBK-
ინერტული 
მასალების 
კომპანია“ 

(კონკურენტი ფ/პ 
ჯაბა 

ჯიმშიაშვილი)

07.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 20300 

მ3
2,54 ჰა ვადა გაუვიდა

287 00577

კირქვის (საღორღე) მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი, სოფ. 
თუზის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „შუღლაძე 
კორნელი“

04.05.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10500 მ3

0,65 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№512    
02.12.13წ.

288 00583

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
მეტეხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მოქალაქე“
04.05.2007  
26.01.2012

ჯამური 
მოპოვება  
250000 მ3

7,58 ჰა

00482 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ პაატა ჩუბინიძემ      
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1801  15.11.10წ.

289 00584
მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის რ-ნი, 
სოფ.ნაენდროვალი)

ფ/პ როლანდ 
დავითაშვილი

08.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
54638 მ3

1,9 ჰა ვადა გაუვიდა

290 00586

პატარძეულის სააგურე თიხის 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. პატარძეულის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ქართული 
აგური“

ს/კ 238131904  
14.05.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
370000 მ3

1,71 ჰა

291 00588

მდ. მაშავერას ნაპირზე 
ნახიდურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი, 
სოფ. ნახიდური)

შპს „სუპერ 
ბეტონი“ 

(კონკურენტი შპს 
„გამა“)

18.06.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
200000 მ3

9,15 ჰა ვადა გაუვიდა

292 00590
მდ. ხობისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხობის რ-ნი, 
სოფ. გურიფული)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

14.05.2007   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
15000 მ3

1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2272 07,10,09



293 00594 

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძის რ-ნი, 
სოფ. ნიჯგორის მიმდებარე 
ტერიტორია)

საქართველოში 
შპს 

„ტექნოკომსპეც-სტ
როის“ ფილიალი

11.05.2007  
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
90000 მ3

6 ჰა გაუქმდა

294 00596

ინჩხურის კირქვის (საღორღე) 
მოპოვება (მარტვილის რ-ნი, 
სოფ. ინჩხურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „წაჩხურუ“ ს/კ 235446950
24.05.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
30600 მ3

0,66 ჰა

295 00601
მდ. აბაშის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (აბაშის რ-ნი, სოფ. 
ძველი აბაშა)

შპს „აბაშის საგზაო 
სამმართველო“

15.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10000 მ3

1,02 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/81  
02.02.12წ.

296 00602

მდ. მტკვრის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, კასკადის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ზურაბ ტაკიძე
17.05.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
18000 მ3

0,2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1970  14.12.10წ.

297 00605

მდ. მტკვარზე ახტაღლის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი, სოფ. 
ახტაღლა)

ს/ს „ინჟმშენი“
18.05.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
100000 მ3

4,12 ჰა ვადა გაუვიდა

298 00607

ლენინისის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ლენინისის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „GBK-
ინერტული 
მასალების 
კომპანია“

ს/კ 205108079
16.05.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
200000 მ3

4,4 ჰა

299 00609
თიხა-თაბაშირის (გაჯის) 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. ბოგდანოვკა)

ფ/პ გიორგი 
ზირაქაშვილი

18.05.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  

75000ტ
4,1 ჰა

300

00611        
(ყადაღა      

3623 
18.11.10))

მდ. არაგვის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. ანანურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „პრიზა“
21.05.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
130800 მ3

3,27 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/157    
10.06.11წ.

301 00612

ჭერმისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის რ-ნი, 
სოფ. მუკუზანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

სს 
„კავკასავტომაგის

ტრალი“

22.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
65000 მ3

1,61 ჰა ვადა გაუვიდა

302 00614
თიხა-თაბაშირის (გაჯის) 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
სვენეთი)

შპს „ხურო-2007“
18.05.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  

35875ტ
1,21 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1-1/104  
02.02.11წ.

303 00616
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის რ-ნი, 
დაბა აგარა)

შპს „პენტ 
ჰოლდინგი“

22.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 40000 

მ3
2 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/175    
21.06.11წ.

304 00617

მდ. შუხუთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის რ-ნი, 
სოფ. ჩოჩხათის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „პენტ 
ჰოლდინგი“

22.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 15000 

მ3
1 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/174    
21.06.11წ.



305 00619

ახალციხის მინერალური 
წყლის საბადოზე (ჭაბ. №146) 
მინერალური წყლის მოპოვება 
(ქ. ახალციხე)

შპს „აირი“
06.06.2007  

5 წელი
მაქ. 0,5 მ3/დღღ ვადა გაუვიდა

306 00620

მდ. ხრამისა და მაშავერას 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის რ-ნი, სოფ. 
თამარისი)

შპს „ინტეგრა“ 
(კონკურენტი შპს 
„ექსპო ინვესტი“)

29.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
502900 მ3

29 ჰა ვადა გაუვიდა

307 00624

ვულკანური წიდის მოპოვება 
(წალკის რ-ნი, სოფ. 
ბურნაშეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ზაზა 
ფანცულაია

25.01.2008  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
990000 მ3

9,99 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/569  
05.12.11წ.

308 00625

მდ. მტკვარზე თაგუეთი-2-ის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
თაგუეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ მალხაზ 
ბერიძე

31.05.2007   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
49400 მ3

3,66 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1162  13.07.10წ.

309 00629

მდ. მაშავერაზე ნახიდურის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის რ-ნი, სოფ. 
ნახიდური)

ი/ს ფერმა 
„ენგადი“_ზაზა 

ჯაფარიძე

30.05.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
25000 მ3

1,5 ჰა ვადა გაუვიდა

310 00632

ლუხუნის დარიშხანის 
საბადოზე დარიშხანის, 
ანთიმონიტისა და ოქროს 
მოპოვება (ამბროლაურის რ-
ნი)

სს „მადნეული“
05.06.2007  
25 წელი

დარიშხანის 
ჯამ.მოპ._ 

9534ტ, 
ანთიმონიტის 
ჯამ.მოპ._39500

ტ, ოქროს 
ჯამ.მოპ. 1,4ტ

292,7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/320   
24.08.11წ.

311 00637

კატაულის და ტურისწვერის 
(მოსაპირკეთებელი) კირქვის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
ნოსტეს და წინარეხის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ევრო 
სტოუნი“

20.06.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
40000 მ3

5,57 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1542  17.09.10წ.

312 00640
მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. ხაშმი)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია ახალი 

სტილი“ 
(კონკურენტი შპს 

„ბურჯი“)

19.06.2007 5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება 94860 

მ3
5,58 ჰა ვადა გაუვიდა

313 00641

წყაროსთავის სააგურე თიხის 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. წყაროსთავის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია ახალი 

სტილი“
ს/კ 202059217

19.06.2007  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
796768ტ 

7,77 ჰა



314 00642

მდ. ფოცხოვის ნაპირზე ვალეს 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ახალციხის რ-ნი, სოფ. 
ფარეხა)

შპს „ასტორია“
21.06.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 30000 

მ3
1,1 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/608   
12.12.11წ.

315 00644
მდ. არაგვის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. გუდრუხი)

შპს „ჯორჯიან 
ცენტრი“

20.06.2007 5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
222020 მ3

6,53 ჰა ვადა გაუვიდა

316 00645

კავთისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
კავთისხევის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კავთურა“
15.06.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 63300 

მ3
2,11 ჰა ვადა გაუვიდა

317 00649

მდ. მტკვრის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გორის რ-ნი, სოფ. 
ხიდისთავი)

შპს „სერვის ეირი“
19.06.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
800000 მ3

22,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/25  
23.01.12წ.

318 00650

მდ. თეზამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
გალავნის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ტეზამი“
19.06.2007  
08.05.2012

ჯამური 
მოპოვება  
180000 მ3

7,5 ჰა

00585 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მაია 
რჩეულიშვილმა      
ვადა გაუვიდა

319 00652

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს რ-ნი, 
სოფ. ქვემო ქედის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „დუგლას 
თავაძე“

28.06.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 40500 

მ3
0,82 ჰა ვადა გაუვიდა

320 00654
მდ. ჩხარას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. რუფოთი)

ი/მ „კორნელი 
შუღლაძე“

28.06.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 5500 

მ3
0,37 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1406  19.08.10

321 00655

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის რ-ნი, სოფ. 
ალვანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ომვა“
29.06.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 16295 

მ3
0,81 ჰა ვადა გაუვიდა

322 00657

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(ტექნიკური) მოპოვება (ქ. 
ბათუმი, სოფ. ანგისაში 
საკუთარ ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნუნუ დარჩია“
ს/ნ 

61006018958
06.07.2007  
25 წელი

20 მ3/დღღ 0,07 ჰა

323 00663

მდ. იორის ჭალის მარჯვენა 
ტერასაზე, მდ. კალაპოტიდან 
40-50მ-ზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. უჯარმის მიმდებ 
ტერიტორია)

შპს „ლუსანი“
14.09.2007 
16.12.2010

ჯამური 
მოპოვება 
150000 მ3

4,98 ჰა

00013 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტ.ტ“-მ.            ვადა 
გაუვიდა

324 00667
მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, სოფ. 
ნოსირი)

შპს „ფორტუნა-4“
12.07.2007 5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება 80000 

მ3
5 ჰა ვადა გაუვიდა



325 00672

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარაჯალარის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „სალი“ 
(კონკურენტი ფ/პ 

გიორგი 
გოგოლაძე)

10.07.2007  
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება  6000 

მ3
0,6 ჰა ვადა გაუვიდა

326 00673

ყარათაღლას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარათაღლას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „გიორგი 
მაღრაძე“ 

(კონკურენტი ფ/პ 
გიორგი მელქაძე)

10.07.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
91740 მ3

2,78 ჰა ვადა გაუვიდა

327 00675
მდ. ქსნის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი)

შპს „ენგი“
12.07.2007  
29.01.2012

ჯამური 
მოპოვება  
60000 მ3

2,7 ჰა

00432 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/ს „ანდრო ადამიამ“     
ვადა გაუვიდა

328 00676

„ლეღვას“ მინერალური წყლის 
მოპოვება (ტყიბულის რ-ნი, 
სოფ. ლეღვას მიმდებარე 
ტერიტორია)

სპს „ლეღვა“ ს/კ 219620890  
12.07.2007 
25 წელი

მოპოვება 4,5 
მ3/დღღ

0,07 ჰა

329 00678

მდ. არაგვზე ხანდოს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. ხანდოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „გიორგი 
ალავერდაშვილი“

12.07.2007 5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება 
200000 მ3

7,57 ჰა ვადა გაუვიდა

330 00680

მდ. სუფსაზე 
გორაბერეჟაულის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის რ-ნი, სოფ. 
გორაბერეჟაულის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კოლხა“
12.07.2007 5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება 
108650 მ3

5,3 ჰა ვადა გაუვიდა

331 00684

მდ. თეზამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ჯიღაურისა და გალავნის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ ანატოლი 
კაცაძე

13.07.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
157850 მ3

4,51 ჰა
გაუქმდა ბრძ.313/45  
25.01.12წ.

332
00686        

(ყადაღა)

გოდოგანის კირქვის მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი, სოფ. 
გოდოგანი)

შპს „ჯორჯიან 
მერბლი“

ს/კ 231948523
03.08.2007  
20.07.2026

სახერხი ქვები 
_1000 მ3/წელ 
საცემენტე 

ნედლეუ-ლი 
20700 ტ/წელ

21,75 ჰა

00215 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა 
კლდიაშვილმა

333 00687
მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. გურჯაანი)

ფ/პ ივანე 
მახარაშვილი

16.07.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 82675 

მ3
3,46 ჰა ვადა გაუვიდა

334 00690

ახალი სამგორის (საბირიის 
უბანი) გაჯის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი, სოფ. ახალი 
სამგორის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ვაზიანი“
18.07.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
19712 ტ

0,77 ჰა
გაუქმდა ბრძ. №13/594  
07.12.11წ.



335 00692

მდ. იორზე სართიჭალის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(საგარეჯოს რ-ნი, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარე 
ტეირტორია)

შპს „ბურჯი“
24.07.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
638000 მ3

14,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/34   
23.01.12წ.

336 00693

მდ. მტკვარზე ქვიშა-ხრეშის 
(თაგუეთის) მოპოვება 
(ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
თაგუეთი)

ი/მ „სერგო 
ბეთეშვილი“

19.07.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
143550 მ3

3,19 ჰა ვადა გაუვიდა

337 00694
მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. სართიჭალა)

შპს „სამშენებლო-
საინვესტიციო 
კომპანია-ლიბო“

18.07.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
107640 მ3

2,76 ჰა ვადა გაუვიდა

338 00695

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. აღთაღლას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „წესი“
20.07.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
104050 მ3

5,5 ჰა ვადა გაუვიდა

339 00696

მდ. იორზე ხაშმის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (საგარეჯოს 
რ-ნი, სოფ. სოფ. ხაშმისა და 
უჯარმას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ალავერდი“
25.07.2007  

5 წელი

ჯამური  
მოპოვება  9180 

მ3
0,54 ჰა ვადა გაუვიდა

340 00697

მდ. არაგვზე არაგვისპირის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის რ-ნი, სოფ. 
პავლეულის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „საქართველოს 
სამხედრო გზა“

07.08.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
201450 მ3

3,95 ჰა ვადა გაუვიდა

341 00698

მდ. რიონზე ქვიშის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ხობის რ-ნი, სოფ. პატარა 
ფოთი)

შპს „ეგრისი+“
01.08.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
200000 მ3

6,71 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/337  
07.03.11

342 00699
მდ. არაგვზე ანანურის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. ანანური)

ფ/პ ვასილ 
ჯმუხაძე

07.08.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
118500 მ3

4,74 ჰა ვადა გაუვიდა

343 00701
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ხიდისთავი)

შპს „ევროპული 
სერვის-ცენტრი“

25.07.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
184750 მ3

7,39 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1270  28.07.10წ.

344 00702
გაჯის (თიხა-თაბაშირი) 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. გამარჯვება)

შპს „ველი 2008“
27.07.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
20352 ტ

5,3 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/267  
21.07.11წ.

345 00704

მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. სართიჭალის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „აი ჯი ეს 
ბილდერსი“

30.07.2007 5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება 
143640 მ3

3,99 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1171  13.07.10წ.

346 00706

მდ. აბაშისწყალზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(მარტვიილის რ-ნი, სოფ. 
ბალდა)

შპს „ინდიკო“
27.07.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
19370 მ3

2,98 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1024  15.06.10წ.



347
00707        

(ყადაღა)

კირქვის (საღორღე) მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი, სოფ. 
სკანდე)

შპს „ახალი 
სამშენებლო 

ტექნოლოგიები“

26.07.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10000 მ3

1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1207  16.07.10წ.

348 00711
მდ. ჭანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. წალენჯიხა)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“

27.07.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 11950 

მ3
0,35 ჰა ვადა გაუვიდა

349 00712

მდ. მტკვრის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხაშურის რ-
ნი, სოფ. ცხრამუხას 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ ზურაბ 
გოგალაძე

31.07.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
43860 მ3

1,29 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/855  
27.05.10წ.

350 00715

მდ. სუფსაზე ღრმაღელეს 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ლანჩხუთის რ-ნი, სოფ. 
ღრმაღელე)

შპს „ჯი ემ ემ“
31.07.2007  
13.07.2012

ჯამური 
მოპოვება  
78600 მ3

2,62 ჰა

00691 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ჟაკმარ 
მოისწრაფიშვილმა“  
ვადა გაუვიდა

351 00716
მდ. ქსანზე ციხისძირის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (კასპის რ-
ნი, სოფ. ციხისძირი)

შპს „სანი“
05.09.2007 5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
56280 მ3

1,34 ჰა ვადა გაუვიდა

352 00717
მდ. ჩოლაბურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თერჯოლა)

შპს 
„მშენპროექტკომპა

ნია“

02.08.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
31500 მ3

2,1 ჰა ვადა გაუვიდა

353 00720

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე, ძეგვის ქვიშა-
ხრეშის საბადოს უკანაჭალის 
III უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

ი/მ „თეა ჯუღელი“
21.09.2007  
23.03.2011

ჯამური 
მოპოვება  
20000 მ3

0,55 ჰა
00050 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

354
00721      

(ყადაღა)

მდ. დოღურაშის მარჯვენა 
ნაპირზე დიაბაზის მოპოვება 
(ცაგერის რ-ნი)

შპს „ჯორჯიან 
მერბლი“

ს/კ 231948523
03.08.2007  
18.10.2026

ჯამური 
მოპოვება   
20000 მ3

2,5 ჰა
00362 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მამუკა ლომთაძემ

355 00727

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარტვილის რ-ნი, სოფ. 
ლეციცხვაიეს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„მარტვილავტოგზ
ა“ (კონკურენტი 

შპს „ნიკე“)

09.08.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
60600 მ3

2,05 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/183    
21.06.11წ.

356 00730

ჩერეპანოვის ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს რ-ნი, სოფ. 
ივანოვკას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ თამაზ 
თაქთაქიშვილი

03.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   2068 

მ3
0,11 ჰა ვადა გაუვიდა

357 00732

მდ. არაგვზე ფასანაურის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის რ-ნი, სოფ. 
ჭართალი)

შპს „ჯი დი ეს 
2007“

14.08.2007   
20.07.2012

ჯამური 
მოპოვება  
216480 მ3

4,51 ჰა
00703 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ შოთა წიკლაურმა

358 00733
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. ციხისძირი)

სს „ექსენ პროჟე 
ინშაათ ტურიზმ 
ვე თიჯარეთი“-ს 

თბილისის 
ფილიალი

09.08.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
46500 მ3

0,93 ჰა ვადა გაუვიდა



359 00738

კირქვის (საფლუსე და 
საცემენტე) მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზი“

ს/კ 230085797
23.08.2007  
20 წელი

1795350ტ 
საფ-ლუ-სე და 

1795350ტ 
საცე-მენტე

23,2 ჰა

360 00739
მდ. ილტოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ახმეტა)

შპს „ჩანჩქერი“
16.08.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
29690 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

361 00740
ბაზალტის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

ი/მ „ისმაილ 
ბაირამოვი“

16.08.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
400000 მ3

3,2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/448 
26.03.10წ.

362 00743

მდ. ფშავის არაგვის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. თვალივის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „მეგა 
რესურსი“

16.08.2007  
5 წელი

ჯამური  
მოპოვება  
269000 მ3

5,38 ჰა ვადა გაუვიდა

363 00745
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (ქ. ახალციხის ტერ.-
ზე არსებული ჭიდან)

ფ/პ მერაბ მაღრაძე
16.08.2007  
25 წელი

0,5 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/515  
11.11.11წ.

364 00747
სააგურე თიხის მოპოვება 
(ზესტაფონის რ-ნი, სოფ. 
დილიკაური)

ფ/პ ამირან 
ჩიტორელიძე

ს/კ 
35001009407

21.08.2007  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
80600 მ3

1,55 ჰა

365 00755

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი, 
სოფ. რაჭისუბნის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „საბა+++“
21.08.2007  
12.07.2026

ჯამური 
მოპოვება  
95100 მ3

9,7 ჰა

00199 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მამუკა 
კუხალაშვილმა“        

366 00756
თიხა-თაბაშირის (გაჯის) 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. გამარჯვება)

სპს „გოგოჭური 
და კომპანია“

22.08.2007  
02.06.2011

ჯამური 
მოპოვება   3320 

ტ
2,5 ჰა

00157 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გამარჯვება 99“-მ

367 00761
მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნი, 
სოფ. შაქრიანი)

ი/მ „ნოდარ 
სეხნიაშვილი“

24.08.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
12000 მ3

0,4 ჰა ვადა გაუვიდა

368 00762

მდ. ჩოლაბურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნი, 
სოფ. ქვედა საქარას 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ გრიგოლ მესხი
22.08.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
56700 მ3

1,89 ჰა ვადა გაუვიდა

369 00764
მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ცაგერის რ-
ნი, სოფ. ბარდნალა)

შპს „ცეკური“
22.08.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
91980 მ3

2,52 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/193  
14.02.11წ.

370
00765        

(ყადაღა)

მდ. არაგვის მარჯვენა და 
მარცხენა ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი)

ფ/პ მამუკა 
ლომთაძე

23.08.2007  
11.10.2011

ჯამური 
მოპოვება   
26900 მ3

1,8 ჰა
00344 ლიცენზიის 
ნაწილი  გაუქმდა 
ბრძ.№1-1/94  02.02.11წ.

371 00766

მდ. ბურსას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარელის რ-ნი, 
სოფ. სანავარდოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ყვარელი 
სტოუნი“

23.08.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
171900 მ3

5,79 ჰა ვადა გაუვიდა



372 00769
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის რ-
ნი, სოფ. იტავაზა)

შპს „კარიერი“ ს/კ 205178252
24.08.2007  
30.08.2026

ჯამური 
მოპოვება 
192000 მ3

3,55 ჰა
00272 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ზემო იმერეთმა“

374 00771
მდ. ჭერმისხევის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გურჯაანის 
რ-ნი, სოფ. ყიტაანი)

შპს „კვირიკე“
07.09.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 90000 

მ3
2,32 ჰა ვადა გაუვიდა

375 00772
მდ. ხობისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხობის რ-ნი, 
სოფ. ბია)

შპს „პრომეთეი“
27.08.2007   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
23700 მ3

0,79 ჰა ვადა გაუვიდა

376 00774

ალისხევის თიხა-თაბაშირის 
(გაჯის) მოპოვება (გარდაბნის 
რ-ნი, სოფ. ნორიოს 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ავესტა“ ს/კ 206205408  
27.09.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
155700 ტ

5,19 ჰა

377 00775

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
ოსიაური)

ი/მ „დავით 
ხარაზიშვილი“ 

29.08.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
30000 მ3

1,5 ჰა
00338 ლიცენზიის 
დუბლიკატი           
ვადა გაუვიდა

378 00776
ვულკანური წიდის მოპოვება 
(წალკის რ-ნი, სოფ. გუნია-
კალა)

შპს „რიჰა“
31.08.2007 
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
676900 მ3

9,67 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/48  
26.01.12წ.

379 00779
„მზიურის“ თიხა-თაბაშირის 
(გაჯის) მოპოვება (მარნეულის 
რ-ნი)

შპს „მზიური“
10.09.2007  
13.06.2026

ჯამური 
მოპოვება  
45650 ტ

30 ჰა
00173 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

380 00780

გაჯის (თიხა-თაბაშირი) 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ვაზიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ლერი 
წივილაშვილი“

ს/კ 
01002014636

30.08.2007  
06.07.2027

ჯამური 
მოპოვება  
30720 ტ

6,4 ჰა

00670 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლერი 
წივილაშვილმა

381 00781
ცარცის (ცარცისებრი კირქვა) 
მოპოვება (ჭიათურის რ-ნი, 
სოფ. წირქვალი)

შპს 
„ჯეოკალციტი“

ს/კ 206290770   
31.08.2007 
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
269200 ტ

18,15 ჰა

382 00782
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გორის რ-ნი, სოფ. ახალდაბის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ი/ს „იმედი“ შმაგი 
ბერბერაშვილი

04.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
18600 მ3

0,62 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/141    
10.06.11წ.

383 00783

თიხა-თაბაშირის (გაჯის) 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. სართიჭალის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ირგუ“
31.08.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   6825 

ტ
0,63 ჰა ვადა გაუვიდა

384 00786
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. 
შამგონა)

შპს „სანი“
05.09.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
400000 მ3

9,1 ჰა ვადა გაუვიდა



385 00787

ქვიშაქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ხეკორძულა)

შპს 
„დიდოსტატი+“

04.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  600 

მ3
0,44 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/70  
08.06.12წ.

386

00790        
(ყადაღა      

3623 
18.11.10))

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. ფერმა)

შპს „პრიზა“
15.11.2007   

5 წელი

ჯამური  
მოპოვება 
276000 მ3

6,9 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/157    
10.06.11წ.

387 00791
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის რ-ნი, სოფ. 
რატევანი)

შპს „გამა“
11.09.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
250000 მ3

6,8 ჰა ვადა გაუვიდა

388 00793
თიხა-თაბაშირის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი, სოფ. 
გამარჯვება)

შპს „გიორგი-97“ ს/კ 226525882
04.09.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
26320 ტ

6,91 ჰა

389 00795
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. ახალი 
აბასთუმანი)

შპს „ხანდა“
11.09.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 21000 

მ3
0,7 ჰა ვადა გაუვიდა

390 00800

ნაქალაქევის მინერალური 
წყლისა და თანმხლები 
ნახშირმჟავა გაზის საბადოზე 
ნახშირმჟავა გაზის მოპოვება 
(ასპინძის რ-ნი)

შპს „ვარძია“ ს/კ 223098911
25.09.2007  
25 წელი

ბრძანების 
შესაბამისად

0,32 ჰა

391 00801

ნაქალაქევის მინერალური 
წყლისა და თანმხლები 
მახშირმჟავა გაზის საბადოზე 
ნახშირმჟავა გაზის მოპოვება 
(ასპინძის რ-ნი)

შპს „ასპინძა 
პროდაქტი“

ს/კ 223101248
13.09.2007  
25 წელი

7,6595 ტ/დღღ 0,32 ჰა

392
00804        

(ყადაღა)

მდ. არაგვის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
წიწამური)

ფ/პ ლაშა 
კლდიაშვილი

10.09.2007 5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10200 მ3

0,34 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/85  
02.02.11წ.

393 00806

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნი, 
სოფ. სანიორეს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ელდარ 
მამედოვი“

14.09.2007 5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
12000 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

394 00807

მდ. ყვირილას ნაპირზე 
საჩხერის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის რ-ნი, 
სოფ. ჩიხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „იმედი 2006“
10.09.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
22800 მ3

0,76 ჰა ვადა გაუვიდა

395 00808

მდ. ყვირილას ნაპირზე 
საჩხერის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის რ-ნი, 
სოფ. ჩიხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გზა“
10.09.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
73800 მ3

1,8 ჰა ვადა გაუვიდა



396 00809

თურდოსხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნი, 
სოფ. ვარდისუბნის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „გზამშენი 
2005“

17.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
79120 მ3

1,84 ჰა ვადა გაუვიდა

397 00812
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. კოკი)

შპს „კონცერნი 
თექა“

13.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
167060 მ3

1,94 ჰა ვადა გაუვიდა

398 00814

ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ბოლნისის რ-ნი, სოფ. 
რაჭისუბანი)

შპს 
„მთმ&კომპანია“

12.09.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
76960 მ3

5,61 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/153    
10.06.11წ.

399 00815

ტრავერტინის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ტაბარუკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ალექსანდრე 
გაბუნია

12.09.2007  
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება     595 

მ3
0,05 ჰა ვადა გაუვიდა

400 00818

ჭაბურღილის მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. 
მიქელწყარო)

შპს 
„ევროცემენტი“

20.09.2007  
10 წელი

20 მ3/დღღ 0,07 ჰა ვადა გაუვიდა

401 00819
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გორის რ-ნი, სოფ. ვარიანი)

ფ/პ რევაზ 
გოგიაშვილი

13.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
89400 მ3

2,98 ჰა ვადა გაუვიდა

402 00820
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხობის რ-ნი, სოფ. 
ხობისწყალი)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

17.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
20000 მ3

0,6 ჰა ვადა გაუვიდა

403 00821

მდ. ენგურის III (მუხური) 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. 
განარჯია-მუხური)

შპს „სანი“
21.09.2007   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
140350 მ3

4,01 ჰა ვადა გაუვიდა

404 00822
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხობის რ-ნი, სოფ. პატარა 
ფოთი)

ი/მ „მიხეილ 
მსხილაძე“

14.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
63000 მ3

2,1 ჰა ვადა გაუვიდა

405 00825

მდ. არაგვის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე, მდ.ეების არაგვისა 
და დგნალის-ხევის 
შესართავთან ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. ანანური)

შპს „ავტო 2001“
20.09.2007  
14.02.2011

ჯამური 
მოპოვება 
136000 მ3

5,03 ჰა
00039 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

406 00828

მდ. ენგურის ჭალისზედა 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
სოფ. ლიას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია 
ენგური+“

18.09.2007  
22.09.2016

ჯამური 
მოპოვება   
40000 მ3

5,1 ჰა
00325 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ენგურის წიაღმა“



407 00829

მდ. ენგურის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
სოფ. ლია)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია 
ენგური+“

18.09.2007  
14.08.2016

5000 მ3/წელ 6,68 ჰა
00241 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ენგურის წიაღმა“

408 00830

მდ. ენგურის ჭალისზედა 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
სოფ. ლიას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია 
ენგური+“

18.09.2007  
22.09.2016

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

5,27 ჰა
00324 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ენგურის წიაღმა“

409 00832

მდ. დებედას სანაპიროზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
ბაითალო და სოფ. სარალი)

შპს „დებედა“
21.09.2007  
10.11.2017

ჯამური 
მოპოვება 
602488 მ3

19,56 ჰა

00378 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„საგზაო კომპანია 
თბილისმა“           
გაუქმდა ბრძ.№13/145    
10.06.11წ.

410 00835

მდ. ავნისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის რ-ნი, 
სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორია)

სს კორპორაცია 
„ქინძმარაული“

04.10.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
34650 მ3

2,31 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/28  
23.01.12წ.

411 00837

მდ. მტკვარზე არსებული 
ძეგვის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დიდგორი“
19.09.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
184500 მ3

4,1 ჰა ვადა გაუვიდა

412 00838
მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის რ-ნი, სოფ. 
მატანა)

ი/მ „გიორგი 
ყაზარაშვილი“

25.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
26100 მ3

0,87 ჰა ვადა გაუვიდა

413 00839

მდ. რიონის (ვარციხე) ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
პატრიკეთი)

შპს „გელათი 2007“
03.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
474000 მ3

15,8 ჰა ვადა გაუვიდა

414 00841
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ონის რ-ნი, სოფ. 
კომანდელი)

ი/მ „გიორგი 
ხომასურიძე“

19.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
36561 მ3

1,2187 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/86  
02.02.11წ.

415 00842

მდ. მტკვარზე ქვიშა-ხრეშის 
(ძეგვის) მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, სოფ. ძეგვის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გზა-2002“ 
(კონკურენტი ფ/პ 
გიგლა ვარდია)

19.09.2007  
5 წელი

ჯამური  
მოპოვება  
50000 მ3

0,6 ჰა ვადა გაუვიდა

416 00848
მდ. არაგვის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. ანანური)

შპს „ნიგო 2007“
25.09.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
171900 მ3

5,73 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/678  
28.12.11წ.

417 00849

მდ. ლიახვის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ვარიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„თბილცემენტი“

21.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
411600 მ3

10,29 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1339  05.08.10წ.



418 00852

მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთის რ-ნი, 
სოფ. ლელოვანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სხივი“
26.09.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
21000 მ3

0,7 ჰა ვადა გაუვიდა

419 00853

ბაზალტის (სახერხი) 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. ყიზილაჯლოს 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ენ-სტუდია“ ს/კ 204985748
24.09.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
152640 მ3

3,14 ჰა

420 00854
ჭერმისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის რ-ნი, 
სოფ. ზეგაანი)

ფ/პ გია 
სამნიაშვილი

26.09.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
15000 მ3

0,5 ჰა ვადა გაუვიდა

421
00855       

(ყადაღა)

უწერას საბადოს მინერალური 
წყლის მოპოვება (ონის რ-ნი, 
სოფ. უწერა)

შპს „ახალი 
სამშენებლო 

ტექნოლოგიები“

02.10.2007 
25 წელი

ბრძანების 
შესაბამისად

გაუქმდა ბრძ.№1-1/452  
29.03.10წ.

422 00856

ალგეთის „ლითოგრაფიული 
ქვის“ მოპოვება 
(თეთრიწყაროს რ-ნი, სოფ. 
აბრამეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ალმალითი“ ს/კ 230868068
25.09.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  7866 

მ3
1 ჰა

423 00858

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი, 
სოფ. მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „როი+“
03.10.2007  
11.05.2012

ჯამური 
მოპოვება  
300000 მ3

7,2 ჰა
00600 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „იოსებ სახოკიამ“

424 00859

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი, 
დ.გელათში,მდ.წყალ-წითელა
ს მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ახალი 
გელათი“

24.09.2007  
25 წელი

21,6 მ3/დღღ 0,125 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№620  
27.12.13წ.

425 00861

მდ. მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროს ჭალის ტერასაზე, 
სოფ. ტინისხიდის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გორის რ-
ნი)

შპს 
„აღმაშენებელი“

21.11.2007  
03.02.2009

ჯამური 
მოპოვება  3400 

მ3
4,3 ჰა

00020 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

426 00865
მდ. არაგვზე ანანურის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, დ. ფასანაურიდან 20 კმ-ში)

შპს „მელიზა-2
01.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
140000 მ3

4,72 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1794  15.11.10წ.

427 00867

მდ. ენგურის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. კოკის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ბეში-2006“
12.10.2007  
12.09.2016

ჯამური 
მოპოვება  
23000 მ3

3 ჰა
00306 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„საგზაომ“

429 00869

ანთოკის ხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. ანთოკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ნუოვო 
გლობალი“

08.10.2007  
11.04.2012

ჯამური 
მოპოვება  
180000 მ3

5,9 ჰა
00515 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იბერიმ“



430 00872

მდ. ძუსის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. საზანოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ურალი“
05.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10500 მ3

1,05 ჰა ვადა გაუვიდა

431 00874

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
გომი)

ი/მ „დავით 
ბელიძე“

04.10.2007  
16.10.2011

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

1 ჰა

00823 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მარინე ქიმერიძემ    
ვადა გაუვიდა

433 00880

მდ. არაგვის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, 
მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
წიწამური)

სს 
„სპეცჰიდრომშენი“ 

(შპს „ახალი 
სამშენებლო 

ტექნოლოგიები“)

05.10.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
34500 მ3

1,15 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/701  
25.04.12წ.

434 00883

ჭაბუღილიდან მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
მუხრანში საკუთარი 
ტერიტორია)

შპს „ნეზლობა“
08.10.2007  

5 წელი
300 მ3/დღღ 0,07 ჰა ვადა გაუვიდა

435 00885
ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის 
საბადოზე ქვანახშირის 
მოპოვება (ტყიბულის რ-ნი)

შპს „საქნახშირი  
(ჯი-აი-ჯი 
ჯგუფი)“ 

24.10.2007  
11.08.2011

1500 ტ/წელ 0,6 ჰა

00250 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საქინვესტმა“   
ვადა გაუვიდა

436 00888

„კრასნოგორსკის“ ქვიშების 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. კრასნოგორსკის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ნაომარი 
გორა“

29.11.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
171000 მ3

17,1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#702/ს 
19.05.15წ.

437 00889

მდ. მტკვრის სანაპიროზე 
ჭალისუბნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
ღვრიაწყლის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „თეონა“
08.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
177900 მ3

5,93 ჰა ვადა გაუვიდა

438 00892

მდ. მტკვარზე ასრებული 
ამბაროვკის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. ქესალოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჯიაიჯი 2007“
12.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
200100 მ3

6,67 ჰა ვადა გაუვიდა

439 00896

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის რ-ნი, 
სოფ. სალხინოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „იური 
წულაია“

15.10.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
29400 მ3

0,98 ჰა ვადა გაუვიდა

440 00898

მდ. მტკვრის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მარნეულის 
რ-ნი, სოფ. ამბაროვკას 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ჯიაიჯი 2007“
12.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
541500 მ3

18,05 ჰა ვადა გაუვიდა



441 00899
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გორის რ-ნი, სოფ. ვარიანი)

შპს „ბროლი-333“
27.11.2007  
27.08.2012

ჯამური 
მოპოვება  
236420 მ3

5,47 ჰა
00789 ლიცენზიის 
ნაწილი              ვადა 
გაუვიდა

442

00900        
(ყადაღა      

3623 
18.11.10))

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
ფერმა)

შპს „პრიზა“
15.11.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
600000 მ3

19,94 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/157    
10.06.11წ.

443 00901

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება დუშეთის 
წყალმომარაგების მიზნით 
(დუშეთის რ-ნი, სამებისა და 
ალევის მთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

დუშეთის 
მუნიციპალიტეტი

15.02.2008  
25 წელი

1900 მ3/დღ.ღ 0,49 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1454/ს 
10.09.15წ.

444 00902

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. აღათლას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ხალიბი“
12.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
187200 მ3

6,24 ჰა ვადა გაუვიდა

445
00904        

(ყადაღა)

თბილისის ავტომაგისტრალსა 
და მდ. მტკვარს შორის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, სოფ. მუხათგვერდი)

შპს „მტკვრის 
ინერტული 
მასალები“

19.10.2007  
22.02.2026

ჯამური 
მოპოვება  
183410 მ3

2 ჰა

00047 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გურამ 
მაისურაძემ“           
გაუქმდა ბრძ.№1-1/90  
02.02.11წ.

446 00905

მდ. სუფსაზე ბუკნარის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის რ-ნი, სოფ. 
ბუკნარის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კოლხა“
12.10.2007  
10.07.2012

ჯამური 
მოპოვება  
36000 მ3

2,4 ჰა
00685 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გულივერ ცანავამ

447 00906
მდ. დებედას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. კირიხლო)

შპს „მშენებელი 
თბილისი 95“

16.10.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
180600 მ3

6,02 ჰა ვადა გაუვიდა

448 00907

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის რ-ნი, 
სოფ. მუგარეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „არალი“
15.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
37200 მ3

1,24 ჰა ვადა გაუვიდა

449 00908
მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის რ-ნი, 
სოფ. გავაზი)

შპს „ყვარელი 
სტოუნი“

22.10.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
147600 მ3

4,92 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/639  
12.04.12წ.

450 00910

„თელათგორის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
რ-ნი, სოფ. თელათგორის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს 
„თბილცემენტი“

24.10.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
7128000 ტ

9,9 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1332  05.08.10წ.

451 00911

მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
სოფ. ლიას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია 
ენგური+“

30.10.2007  
11.09.2012

ჯამური 
მოპოვება  
210000 მ3

7 ჰა
00840 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ენგურის წიაღი“



452 00912

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარათაღლას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „იბერია“ 
07.11.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
44740 მ3

3,02 ჰა
00610 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

453 00913
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარათაღლა)

შპს „თეზამი 07“
18.10.2007  
01.10.2012

ჯამური 
მოპოვება  
66000 მ3

2,19 ჰა
00871 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი მელქაძემ

454 00915

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, სოფ. 
ძველი სენაკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ესდაკო“ 
(კონკურენტი სს 
„არქეოპოლისი“)

18.10.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
113400 მ3

3,78 ჰა ვადა გაუვიდა

455 00916
გომბორის ქვიშის მოპოვება 
(საგარეჯოს რ-ნი, სოფ. 
გომბორი)

შპს „კოსმომზე“
17.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
16700 მ3

0,167 ჰა ვადა გაუვიდა

456 00917

მდ. არაგვის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. ჩირიკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

სს „თბილისი“
18.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
21600 მ3

0,72 ჰა ვადა გაუვიდა

457 00919

მუჯირეთის გიშრის მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი, სოფ. 
მუჯირეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „კობა 
ბუცხრიკიძე“ 

17.10.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  2328 

კგ
0,27 ჰა ვადა გაუვიდა

458 00920
მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის რ-ნი, 
სოფ. რიკოთი)

შპს „ბაღდათის 
ავტოგზა“

18.10.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
18000 მ3

1,8 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/209   
29.06.11წ.

459 00921

„გუმბირის“ ბენტონიტური 
თიხების მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
ბანოჯა)

შპს „მინერალი“
18.10.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
16000 ტ

0,25 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#2042/ს 
30.12.16წ.

460 00922

„იაყუბლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (დმანისის რ-ნი, 
სოფ. იაყუბლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ვლადიმერ 
მენთეშაშვილი

07.11.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
13560 მ3

0,28 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1275  28.07.10წ.

461 00923

მდ. ენგურზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის რ-ნი, 
სოფ. კოკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სანი“
30.10.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
158360 მ3

4,28 ჰა ვადა გაუვიდა

462 00924
„ირიგას“ ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს რ-ნი, სოფ. 
დიდი ირიგა)

შპს „თებო“
25.10.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
882000 მ3

6 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1507  13.09.10წ.

463 00925

„ახალი სამგორი-2“-ის გაჯის 
(თიხა-თაბაშირი) მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი, სოფ. ახალი 
სამგორი)

შპს „იბერია-
მშენი“

21.11.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
45936 ტ

12,76 ჰა ვადა გაუვიდა



464 00928

კაცხის კვარციანი ქვიშის 
მოპოვება (ჭიათურის რ-ნი, 
სოფ. კაცხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ აკაკი ენუქიძე
19.10.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
125660 მ3

1,22 ჰა

465 00930

მდ. ლოჭინოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ნორიოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ კობა 
ლურსმანაშვილი 
(კონკურენტი ი/მ 

„ბადრი 
ქარუმიძე“) 

23.10.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  3300 

მ3
0,11 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/357  
30.08.12წ.

466 00934

მდ. ქვაბლიანზე არსებული 
„არალის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენის რ-ნი, 
სოფ.უდეს მიმდებარე 
ტერიტორია) 

შპს „ტაო“
30.11.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
17100 მ3

0,57 ჰა ვადა გაუვიდა

467 00937

მდ. ჩოლაბურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. სვირის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ბაზილიკა“
12.11.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
45000 მ3

1,5 ჰა ვადა გაუვიდა

468 00938

მდ. მტკვარზე გომის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხაშურის რ-
ნი, გომის სპირტის ქარხნის 
მიმდებარე ტერიტორია)

სს „გომის 
სპირტისა და 

არყის კომპანია“

30.10.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
25000 მ3

0,59 ჰა ვადა გაუვიდა

469 00939
მდ. ბურსის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ყვარელი)

სს კორპორაცია 
„ქინძმარაული“

12.11.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
24120 მ3

2,01 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/27  
23.01.12წ.

470 00941

მიწისქვეშა მტნარი წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(ქ. თბილისი, აეროპორტის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ ლევან 
ღვალაძე

06.11.2007  
25 წელი

24 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№577  
10.07.14წ.

471 00943
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. აღაიანი)

შპს „ბლექ სი 
როუდი“

25.01.2008  
14.08.2012

ჯამური 
მოპოვება  
584760 მ3

14,3 ჰა
00744 ლიცენზიის 
ნაწილი 

472 00949
დარკვეთის კვარციანი ქვიშის 
მოპოვება (ჭიათურის რ-ნი, 
სოფ. ზოდი)

შპს „დარკვეთის 
მთა“

15.02.2008  
20.07.2009

ჯამური 
მოპოვება  
14399.9 მ3

0,22 ჰა

00213 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გიორგი 
გოგალაძემ“            ვადა 
გაუვიდა

473 00950

მდ. ყვირილაზე 
„როდინოულის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. ნახშირღელეს 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „G&თ“
16.11.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
350000 მ3

8,7 ჰა ვადა გაუვიდა

474 00951
სისკალას I და II უბანზე 
ბაზალტის მოპოვება 
(ბოლნისის რ-ნი)

შპს „ბაზალტი 
2006“

ს/კ 225393678 
28.11.2007  
11.10.2026

ჯამური 
მოპოვება  
18728 მ3

5,26 ჰა
00336 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაზალტმა“



475 00954

მდ. სუფსაზე „ჯუმათის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის რ-ნი, სოფ. 
ჯუმათის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გზამშენი-18“
27.11.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
37200 მ3

1,244 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1946  10.12.10

476 00955
მდ. რიონზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ონის რ-ნი, სოფ. 
უწერა)

შპს „ხიდმშენი-99“
26.11.2007  

3 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
18000 მ3

0,9 ჰა ვადა გაუვიდა

477 00965

თმოგვის უბანზე №75 
ჭაბურღილის თერმული 
წყლის მოპოვება (ასპინძის რ-
ნი, სოფ. თმოგვის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „გენადი 
ოთანაძე“

ს/კ 5001003147
10.12.2007  
20 წელი

მოპოვება  146 
მ3/დღღ

0,07 ჰა

478 00970

მდ. ლიახვზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ვარიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ავტო 2001“
14.02.2008  
11.04..12

ჯამური 
მოპოვება  150 

000 მ3
10,07 ჰა

00521 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ქეთევან არჩვაძემ“

479 00971

მდ. არაგვის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის (II უბანი) მოპოვება 
(დუშეთის რ-ნი, სოფ. 
დგნალი)

შპს „ავტო 2001“
14.02.2008  
31.07.2011

ჯამური 
მოპოვება  
34960 მ3

2,1 ჰა

00886 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ქეთევან არჩვაძემ            
ვადა გაუვიდა

480 00972

მდ. არაგვის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. ჭართალის 
ტერიტორია)

შპს „ჟინვალი 
2007“

23.01.2008  
31.07.11

ჯამური 
მოპოვება  
32500 მ3

1,28 ჰა

00886 ლიცენზიის        
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ქეთევან არჩვაძემ            
ვადა გაუვიდა

481 00973

„ჯგალი-2“-ის დოლომიტური 
ბრექჩიების მოპოვება 
(წალენჯიხის რ-ნი, სოფ. 
ჯგალი)

შპს „მათე“
07.12.2007  
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
96330 ტ

0,39 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/491  
03.04.12წ.

482 00974
„კრასნოგორსკის“ ქვიშების 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. კრასნოგორსკი)

ი/მ „ნინო 
გიორგაძე“

07.12.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  5500 

მ3
0,53 ჰა ვადა გაუვიდა

483 00975

„მირიანის“ საცემენტე თიხის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
ქვემო ხანდაკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„ევროცემენტი“

05.12.2007  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
16200 ტ

0,48 ჰა
ს/კ 232541513                   
ვადა გაუვიდა

484 00976

„ქესალოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ქესალოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „საბა 
ბურდული“ 

(კონკურენტი ფ/პ 
ხვიჩა 

ხარაიშვილი)

03.12.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
80400 მ3

2,68 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/152    
10.06.11წ.

485 00977
„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს რ-ნი, 
სოფ. ოფურჩხეთი)

ი/მ „გიორგი 
იობიძე“

13.12.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
614000 მ3

3,07 ჰა ვადა გაუვიდა



486 00978

მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთის რ-ნი, 
სოფ. ლელოვანის მიმდებარე 
ტეირტორია)

ფ/პ ზაურ 
ფილაური

12.12.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  4500 

მ3
0,15 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/485  
02.10.12წ.

487 00982

სააგურე თიხის მოპოვება 
(საგარეჯოს რ-ნი, 
წყაროსთავის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ქართული 
აგური“

ს/კ 238151904
07.12.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
351200 მ3

8,78 ჰა

488 00983

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობის რ-ნი, 
სოფ. ჩიხუს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „პრომეთეი“
20.12.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
83100 მ3

2,77 ჰა ვადა გაუვიდა

489 00989

მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
კავთისხევის მიმდებარე 
ტეირტორია)

შპს „ბეტლაინი“
11.12.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
350000 მ3

11,37 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/235  
01.08.12წ.

490 00990

„ხიზაბავრის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ასპინძის რ-ნი, 
სოფ. ხიზაბავრის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გონიო“
15.01.2008  
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
25000 მ3

5,84 ჰა ვადა გაუვიდა

491 00991

მდ. რიონზე „სადმელის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის რ-ნი, სოფ. 
სადმელი)

ი/მ „ბუხუტი 
კაციტაძე“

20.12.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
15000 მ3

1,5 ჰა ვადა გაუვიდა

492 00995
მურა ნახშირის მოპოვება 
(ახალციხის რ-ნი, დაბა ვალე)

შპს „საქნახშირი  
(ჯი-აი-ჯი 
ჯგუფი)“ 

25.12.2007  
45 წელი

ჯამური 
მოპოვება  75 

736 000 ტ
0,293 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#874/ს 
16.06.15წ.

493 00999

მდ. ცხენისწყალზე „გეზათის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(აბაშის რ-ნი, სოფ. პატარა 
გეზათი)

შპს „მორენა 2007“
12.12.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
658500 მ3

21,95 ჰა ვადა გაუვიდა

494 01000
მდ. რიონზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ სოსო თავაძე
11.12.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
30000 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

495 1001
„შქმერის“ მანგანუმის 
მოპოვება (ონის რ-ნი, სოფ. 
შქმერი)

შპს „მეტექს“
04.02.2008  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
837972 ტ

54,78 ჰა
გაუქმდა           ბრძ. 1-
1/2858 17.12.09წ.

496 01005
მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. მერია)

შპს „გობრონი“
28.12.2007  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
103200 მ3

1,72 ჰა ვადა გაუვიდა

497 01006
მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, სოფ. 
ქვედა სორტა)

ფ/პ ლევან 
კილასონია

21.12.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
150000 მ3

5 ჰა ვადა გაუვიდა



498 01007

„არშას“ ანდეზიტის 
(ლოდნარი) მოპოვება 
(ყაზბეგის რ-ნი, სოფ. 
გაიბოტენის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „საქართველოს 
სამხედრო გზა“

ს/კ 229284191
28.12.2007  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
152600 მ3

4,36 ჰა

499 01008
„ვარდისუბნის ხევის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თელავის რ-
ნი, სოფ. ვარდისუბანი)

შპს „თელავის 
საგზაო 

სამმართველო“

28.12.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10800 მ3

0,9 ჰა ვადა გაუვიდა

500 01009

მდ. მტკვრის „ოსიაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის რ-ნი, სოფ. ხცისის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ სოლომონ 
ახალკაცი

21.12.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
263700 მ3

8,79 ჰა ვადა გაუვიდა

502 01019

მდ. რიონზე „სადმელის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის რ-ნი, სოფ. 
სადმელი)

ფ/პ სოლომონ 
კერესელიძე

26.12.2007  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
17500 მ3

0,58 ჰა

503 01021

მდ. ლიახვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ვარიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ რევაზ 
გოგიაშვილი

09.01.2008  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
308400 მ3

10,28 ჰა

504 01022
გაჯის (თიხა-თაბაშირი) 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. გამარჯვება)

შპს „სამგორი-
ველი“

ს/კ 226566276
08.01.2008  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100608 ტ

31,17 ჰა

505 01023
მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის რ-ნი, 
სოფ. სანავარდო)

შპს „ყვარელი 
სტოუნი“

18.02.2008  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

2,62 ჰა
გაქუმდა ბრძ.№13/638  
12.04.12წ.

506 01024
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის რ-ნი, 
სოფ. ახალსოფელი)

შპს „ბელ-
გეგბელი“

18.01.2008  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
67200 მ3

2,24 ჰა ვადა გაუვიდა

507 01025

მდ. ცხენისწყალზე 
„კონტუათის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხონის რ-ნი, სოფ. 
კონტუათი)

შპს „რიყე 2007“
04.01.2008  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
140700 მ3

4,69 ჰა ვადა გაუვიდა

508 01026
მდ. ფშავის არაგვის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. კაწალხევი)

შპს „საგზაო-19“
10.01.2008  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
60000 მ3

2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/616  
06.11.12წ.

509 01027

„ზედა ბერეთისის“ კირქვების 
(საღორღე) მოპოვება 
(საჩხერის რ-ნი, სოფ. 
შომახეთი და ზედა 
ბერეთისი)

ფ/პ ნათია ჩაჩუა
25.01.2008  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
166200 მ3

1,57 ჰა

510 01028
„გვერდისუბნის“ ქვიშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
გვერდისუბანი)

ი/მ „ლევან 
გელაშვილი“

18.01.2008  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  9000 

მ3
0,18 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/677  
28.12.11წ.



511 01029

მდ. ლიახვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ორთაშენის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ვარძია“
16.01.2008  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
72300 მ3

2,41 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№ 13/372  
16.09.11წ.

512 01030
მდ. რიონზე „ბაშის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის რ-ნი, სოფ. ბაში)

შპს „პენტ 
ჰოლდინგი“

11.01.2008  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
106800 მ3

3,56 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/176    
21.06.11წ.

513 01062

მდ. თეთრი არაგვის მარცხენა 
სანაპიროზე წყაროს წყლის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნში, 
სოფ. მლეთას მიმდებარე 
ტერიტორია) შპს „უნივერსალი“ ს/კ 206120375

22.01.2008  
25 წელი 12 მ3/დღღ 0,07 ჰა

514 01063

„სააკაძის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. სააკაძე) შპს „თევანი“ ს/კ 206082219

18.01.2008  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
604157 მ3 5,15 ჰა

515
01064       

(ყადაღა) ტეშენიტის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ.სოფ. 
ოფურჩხეთი და ჟონეთი)

შპს „ჯორჯიას 
მინერალ ენდ 

როქს“
14.02.2008  
11.10.2026

ჯამური 
მოპოვება  
40000 მ3 3,75 ჰა

00342 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა 
კლდიაშვილმა          
გაუქმდა ბრძ.№1-1/168  
09.02.11წ.

516 01066

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
რ-ნში, სოფ. ზუმის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „იგორ 
კვარაცხელია“

21.01.2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
34800 მ3 1,16 ჰა

ვადა გაუვიდა

517 01067

მდ. ხრამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. ლეჟბადინი) შპს „აზიმუტი“

18.01.2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
450000 მ3 15 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/709  
03.01.12წ.

518 01068

„აფენის“ წყაროს წყლის 
მოპოვება (ყვარლის რ-ნი, 
სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ მერაბ 
ბუზალაძე

22.01.2008  
25 წელი

ჩამოსასხ._100 
მ3/დღღ 0,07 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1-1/475  
01.04.10წ.

519 01070 

მდ. ჩხერის ნაპირზე „დაბა 
ყაზბეგის“ ანდეზიტის 
(ლოდნარი) მოპოვება (ქ. 
სტეფანწმინდა)

შპს „საქართველოს 
სამხედრო გზა“

11.02.2008  
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
11100 მ3 0,74 ჰა

გაუქმდა        ბრძ№1-
1/2250 17.10.08წ.

520 01071

მდ. ქვაბლიანის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენის რ-ნი, 
სოფ. ზარზმა) შპს „ფათათი“

24.01.2008  
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
12900 მ3 0,43 ჰა

ვადა გაუვიდა

521 01072

მდ. ჭანისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
რ-ნი, სოფ. ჯიხასკარის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“
18.02.2008  

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
112200 მ3 3,74 ჰა

ვადა გაუვიდა



522 01073
„კაცხის“ კვარციანი ქვიშის 
მოპოვება (ჭიათურის რ-ნი, 
სოფ. კაცხი)

ი/მ „ვეფხვია 
კუპატაძე“

17.01.08   20 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
59400 მ3

0,99 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1700  18.10.10წ.

523 01074
მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, 
სოფ.კოტორაანთკარი)

ი/მ „ირაკლი 
ხოსროშვილი“

22.01.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
150000 მ3

5 ჰა ვადა გაუვიდა

524 01075

მდ. ლიახვის ნაპირზე 
„ტყვიავის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ტირძნისი)

შპს „გზამშენი-24“
25.01.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
45300 მ3

1,51 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№ 13/431  
04.10.11წ.

525 01076

მდ. ჩხოუშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის რ-ნი, 
სოფ. ჭითაწყაროს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „რევაზ 
ქავთარაძე“

13.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  1400 

მ3
0,16 ჰა

გაუქმდა ბრძ.1-1/339    
16.03.10წ.

526 01077

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
ფერმის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ზაქარია 
ნასყიდაშვილი

11.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
33300 მ3

1,11 ჰა ვადა გაუვიდა

527 01078

მდ. ცხენისწყლის ნაპირზე 
„ილორის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის რ-ნი, 
სოფ. ილორი)

ი/მ „სულავა 
მალხაზი“

22.01.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
18000 მ3

0,6 ჰა ვადა გაუვიდა

528 01079
მდ.მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „თეონა“
25.01.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  9300 

მ3
0,31 ჰა ვადა გაუვიდა

529 01080

„ხიდისთავის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჰორიზონტი“
18.02.08    5 

წელი

ჯამური  
მოპოვება  
255600 მ3

8,52 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/150    
10.06.11წ.

530 01082
მდ. ენგურზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის რ-ნი, 
სოფ. რუხი)

შპს „ბ-დიზაინი“
04.02.08  
13.09.12

ჯამური 
მოპოვება  
34863 მ3

1,17 ჰა
00850 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „დილარ თოდუამ“

531 01084

აჭარა-თრიალეთის სპილენძ-
ოქრო-პოლიმეტალების და 
კირქვის მოპოვება (ადიგენის 
რ-ნი)

შპს „აიეტი 
ჯორჯია“

24.01.08  20 
წელი

Aუ-15ტ, Aგ-
200ტ, Pბ+ძნ-
560000ტ, ჩუ-

25000ტ, კირქვა-
350000 მ3

1462 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/611  
12.12.11წ.

532 01085
მდ. ლიახვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
თედოწმინდა)

შპს „მომავლის 
გზა“

29.01.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
155700 მ3

5,19 ჰა ვადა გაუვიდა



533 01086
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „საქართველოს 
სამშენებლო 
მასალები“

25.01.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
264300 მ3

8,81 ჰა ვადა გაუვიდა

534 01088
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარათაღლა

შპს „ოლიმპი 
ტურსი“

28.01.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
28200 მ3

0,94 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1274  28.07.10წ.

535 01091

მდ. არაგვზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. პავლეულის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„ინვესტმშენპლუს

ი“

18.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
200000 მ3

7,2 ჰა ვადა გაუვიდა

536 01093
რიოლითის მოპოვება (კასპის 
რ-ნი, სოფ. ზენედრისი)

შპს „მაგმა-06“
29.01.08    3 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
17600 მ3

1,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1094  24.06.10წ.

537 01095
მდ. ჩოლაბურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. ღვანკითი)

შპს „GEO-შთONE“
29.01.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
65400 მ3

2,18 ჰა ვადა გაუვიდა

538 01096
მდ. ნატანებზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. მერია)

ფ/პ ემზარ 
მახარაძე

15.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
17700 მ3

0,59 ჰა ვადა გაუვიდა

539 01098

მდ. რიონის მარჯვენა 
ნაპირზე ტეშენიტის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. 
გუმათის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მოზაიკა“ ს/კ 232000811   
31.01.08  
22.08.26

ჯამური 
მოპოვება  

19800 მ
5,8 ჰა

00254 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გუმათმა“

540 01099
მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობის რ-ნი, 
სოფ. ახალი ხიბულა)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

11.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
100200 მ3

3,34 ჰა ვადა გაუვიდა

541 01100
მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „არეალი“
07.02.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
70000 მ3

2,33 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/65  
25.01.13წ.

542 01101
„გუნდაურის“ მინერალური 
წყლის მოპოვება (ჭაბ.№23 
ქედის რ-ნი, სოფ. გუნდაური)

შპს „გუნდაური“
04.02.08    5 

წელი
3 მ3/დღღ 0,07 ჰა ვადა გაუვიდა

543 01102
მდ. ალაზნის ახმეტისა და 
ხორბალოს უბნებზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. ახმეტა)

შპს „ჩანჩქერი“
05.02.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
29100 მ3

0,97 ჰა ვადა გაუვიდა

544 01103
აბულის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქის რ-ნი, 
სოფ. აბული)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

18.02.08  
25.05.17

ჯამური 
მოპოვება  
25000 მ3

0,5 ჰა

00674 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „სერგო 
დარბინიანმა“                  
ვადა გაუვიდა



545 01104

მდ. ცხენისწყლის ნაპირზე 
„ხონის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის რ-ნი, 
სოფ. ნაგებერავო)

შპს „სტოუნ 
რესურსი“

04.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
127500 მ3

4,25 ჰა ვადა გაუვიდა

546
01106       

(ყადაღა)

მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. მერია)

ი/მ „გიგა მახარაძე“
15.02.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
26700 მ3

0,89 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/53  
25.01.13წ.

547
01107      

(ყადაღა)

მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. მერია)

ი/მ „გიგა მახარაძე“
15.02.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
11100 მ3

0,37 ჰა ვადა გაუვიდა

548
01108       

(ყადაღა)

მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. ნაღობილევი)

ი/მ „გიგა მახარაძე“
15.02.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
83100 მ3

2,77 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/58  
25.01.13წ.

549 01110
„ერედვის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ერედვი)

ი/მ „რობიზონ 
ბერუაშვილი“

06.02.08  10 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
40800 მ3

0,51 ჰა ვადა გაუვიდა

550 01111
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორია)

ფ/პ სოსო თავაძე
14.03.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
15000 მ3

0,5 ჰა ვადა გაუვიდა

551 01112

მდ. ხობისწყლის ნაპირზე 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ჩხოროწყუს რ-ნი, სოფ. 
ლეწურწუმე)

ი/მ „როლანდ 
საჯაია“

06.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
30000 მ3

1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/492    
03.04.12წ.

552 01113
მდ. ჯუმის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის რ-ნი, 
სოფ. კოლხიდა)

ი/მ „რევაზ 
ქავთარაძე“

13.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
12500 მ3

1,26 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1314  02.08.10წ.

553 01114
„კისისხევის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნი, 
სოფ. კისისხევი)

შპს „ბუბა“
07.02.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
37800 მ3

1,26 ჰა ვადა გაუვიდა

554 01115

მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. ხაშმის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ნდკ-2007“
12.02.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
90000 მ3

3 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1915  07.12.10წ.

555 01116

მდ. ჭანისწყლის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის რ-ნი, 
სოფ. ნარაზენის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ედიშერ 
ფიფია“

13.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
36900 მ3

0,72 ჰა ვადა გაუვიდა

556 01117

„ჯგალი-3“-ის კირქვების 
(საღორღე) მოპოვება 
(წალენჯიხის რ-ნი, სოფ. 
ჯგალი)

შპს „მათე“
07.02.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10125 მ3

0,45 ჰა ვადა გაუვიდა

557 01122
მდ. ჯუმის ნაპირზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
რ-ნი, სოფ. დარჩელი)

ი/მ „გიგა გვილავა“
11.02.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
47600 მ3

1,19 ჰა ვადა გაუვიდა



558 01123
მდ. ცხენისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ცაგერის რ-
ნი, სოფ. ჭანისთავი)

ფ/პ სულიკო 
ხაბულიანი

11.02.08    5 
წელი

ჯამური  
მოპოვება  
40000 მ3

0,65 ჰა
გაქუმდა ბრძ.№13/140    
10.06.11წ.

559 01124
მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნი, 
სოფ. ქვ. კვალითი)

ფ/პ თენგიზ 
კიკნაველიძე

18.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
42000 მ3

1,4 ჰა ვადა გაუვიდა

560 01125
მდ. გუმბათის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკის რ-ნი, სოფ. 
გუმბათი)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

11.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
31500 მ3

1,05 ჰა ვადა გაუვიდა

561 01126

მდ. ტეხურის ნაპირზე 
„ტეხურისპირის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (სენაკის რ-
ნი, სოფ. ნოსირი და გეჯეთი)

ფ/პ მურადი 
შამათავა

18.02.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
50400 მ3

1,68 ჰა ვადა გაუვიდა

562 01128
იტავაზას კვარციანი ქვიშის 
მოპოვება (საჩხერის რ-ნი, 
სოფ. არგვეთი)

შპს „სენდ 
კომპანი“

ს/კ 239404694
14.02.08  
01.10.27

ჯამური 
მოპოვება  
200000 მ3

1,26 ჰა

00877 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ 
დადუნაშვილმა

563 01134
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარათაღლა)

ფ/პ თენგიზ 
გაბრიჭიძე

25.02.08  
01.10.12

ჯამური 
მოპოვება  
66000 მ3

2,19 ჰა
00914 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი მელქაძემ

564 01137

„ინჩხურის“ კირქვის 
(საღორღე) მოპოვება 
(მარტვილის რ-ნი, სოფ. 
გაჭედილის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ტარიელ 
პაპავა“

ს/კ 
29001015344

05.03.08    
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
30600 მ3

0,51 ჰა

565 01138
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის რ-ნი, 
სოფ. სარბევი)

შპს „ტინი 7“
11.03.08     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
150000 მ3

4,99 ჰა ვადა გაუვიდა

566 01139

მდ. გუბაზაულის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის რ-ნი, სოფ. 
ბჟოლეთი)

შპს „გურია 
ენერჯი“

11.03.08     5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
15000 მ3

0,5 ჰა ვადა გაუვიდა

567 01140

მდ. გუბაზეულის მარცხენა 
ფერდობზე ძეგვილას ხევის 
წყაროს წყლის მოპოვება 
(ჩოხატაურის რ-ნი, სოფ. 
ნაბეღლავი)

სს „წყალი 
მარგებელი“

ს/კ 241997158
06.03.08  25 

წელი

15 მ3/დღღ_ 
ჩამოსასხ. 30 
მ3/დღღ_ სხვა 
სამეწ. მიზნებ.

0,07 ჰა

568 01142
„ქესალოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ქესალო)

ი/მ „ვიდადი 
ხიალოვი“

11.05.08     5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
20000 მ3

0,8 ჰა ვადა გაუვიდა

569 01143
„ჟოშხას“ კირქვის (საღორღე) 
მოპოვება (ამბროლაურის რ-
ნი, სოფ. ზემო ჟოშხა)

შპს „მერანი 2005“ ს/კ 222943322
06.03.08  20 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
120000 მ3

2 ჰა

570 01145

„ლაითურის“ სააგურე 
თიხების მოპოვება 
(ოზურგეთის რ-ნი, სოფ. 
ლაითური)

შპს „კრატერი 
მ.ი.ო.“

ს/კ 245591122
06.03.08  20 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
22650 მ3

1,51 ჰა



571 01149

მდ. ქსანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „აქსისი_ი.მ.“
07.03.08  
26.10.12

ჯამური 
მოპოვება  
50200 მ3

2,25 ჰა
00940 ლიცენზიის   
ნაწილი 

572 01151

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
მამუდლო)

შპს „ქცია“
11.03.08     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
243100 მ3

8,27 ჰა ვადა გაუვიდა

573 01152

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
მამუდლო)

შპს „ქცია“
11.03.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
166500 მ3

5,55 ჰა ვადა გაუვიდა

574 01154
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს რ-ნი, 
სოფ. ტარიბანა)

ი/მ „დუგლას 
თავაძე“

12.03.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
62400 მ3

2,08 ჰა ვადა გაუვიდა

575 01155

მდ. ფშავის არაგვზე 
„თვალივის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. თვალივის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მეგა 
რესურსი“

14.03.08     5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
47400 მ3

1,58 ჰა ვადა გაუვიდა

576 01156
მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ.გურჯაანის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „კვირიკე“
14.03.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  6000 

მ3
0,2 ჰა ვადა გაუვიდა

577 01158

მდ. მტკვრისა და მდ. 
ლეხურას შესართავთან 
„კასპის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. კასპი)

ფ/პ დავით 
ჯაფარიძე

14.03.08     5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
134400 მ3

4,48 ჰა ვადა გაუვიდა

578 01159
მდ. არაგვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნი, 
სოფ. პავლეული)

შპს „გრანდ ოილი“
14.03.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
96000 მ3

3,2 ჰა ვადა გაუვიდა

579 01163
„ახალდაბის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ახალდაბა)

შპს „მომავლის 
გზა“

14.03.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
250500 მ3

8,35 ჰა ვადა გაუვიდა

580 01164

„კისისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნი, 
სოფ. კისისხევის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „საწარმოო 
ფირმა-კახეთი“

14.03.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
150300 მ3

5,01 ჰა ვადა გაუვიდა

582 01166

„კოკოტაურის“ წყაროს 
მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ქედის რ-ნი, სოფ. 
კოკოტაურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კოკა-ტაური“ ს/კ 246755042
14.03.08   25 

წელი
5 მ3/დღ.ღ 0,8 ჰა



583 01168

№3 თ ჭაბურღილის 
თერმული წყლის 
(სათბურისათვის) მოპოვება 
(ქარელის რ-ნი, დაბა აგარას 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „გონგლი“ ს/კ 240885538
14.03.08    
25 წელი

100 მ3/დღ.ღ 0,09 ჰა

584 01170

თერმული წყლის 
(სამკურნალო) მოპოვება 
(ბორჯომის რ-ნი, სოფ. 
ციხისჯვარი)

ი/მ „ირინა 
გულიტაშვილი“

14.03.08   25 
წელი

771 მ3/დღ.ღ 0,14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1847  25.11.10წ.

585 01171
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ვანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „მიხეილ 
მსხილაძე“

14.03.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
58500 მ3

1,95 ჰა ვადა გაუვიდა

586 01172
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ვანის რ-ნი, სოფ. 
ჭაგანჭყვიში)

ი/მ „მიხეილ 
მსხილაძე“

14.03.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
96300 მ3

3,21 ჰა ვადა გაუვიდა

587 01173

„დაფნარი-1“-ის კირქვის 
(საკირე) მოპოვება 
(სამტრედიის რ-ნი, სოფ. 
დაფნარი)

ი/მ „მიხეილ 
მსხილაძე“

ს/კ 
01024024570

14.03.08   20 
წელი

ჯამური 
მოპოვება  
94875 ტ

1,1 ჰა

588 01175
მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, სოფ. 
ძველი სენაკი)

შპს „ნიკე“
14.03.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
297900 მ3

9,93 ჰა ვადა გაუვიდა

589 01176

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, სოფ. 
ძიგუდარის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ნიკე“
14.03.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება  
68550 მ3

2,285 ჰა ვადა გაუვიდა

590 01177
მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი)

შპს „მერანი-2005“
14.03.08  
17.07.09

ჯამური 
მოპოვება 48750 

მ3
2,2 ჰა

00202 ლიცენზიის 
ნაწილი 

591 01178
მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი)

შპს „ლიგემი“
14.03.08  
17.07.09

ჯამური 
მოპოვება  
11250 მ3

0,45 ჰა
00202 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მერანი 2005“-მა

592 01180
მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, სოფ. 
ახალსოფელი)

შპს „აისი-2005“
14.03.08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება 72300 

მ3
2,41 ჰა ვადა გაუვიდა

593 01181
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნი, სოფ. 
რბონა)

ი/მ „გივი 
მჭედლიძე“

14.03.08    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება 73800 

მ3
2,47 ჰა ვადა გაუვიდა

594 01184

„ხეკორძულას“ კირქვის 
(საღორღე) მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ხეკორძულას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ელგო“ ს/კ 202332626
14.03.08   20 

წელი

ჯამური 
მოპოვება 60000 

მ3
1,0 ჰა



595 01188

კლდისწყაროს 
კვარცმინდვრის შპატიანი 
ქვიშების მოპოვება (ხაშურის 
რ-ნი, სოფ. ნაბახტევი)

შპს „სამშენებლო 
ქვიშა“

ს/კ 243916642  
12.03.08 
05.09.22

ჯამური 
მოპოვება 
310200 მ3

6,8 ჰა
00803 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ამირან კაპანაძემ“

ო                      აუქციონით გაცემული ლიცენზიები

1 100003
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნში, სოფ. 
ტინისხიდი)

ფ/პ რევაზ 
გოგიაშვილი

31.07.2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
617100 მ3

20,57 ჰა გადა გაუვიდა

2 100006

ბოლნისის ტუფის საბადოს 
ფახრალოს უბანზე ტუფის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ქ. ბოლნისში, სოფ. ფახრალო)

სს „ბოლნისის 
ტუფი“

ს/კ 225365459
28.07.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
195669 მ3

1,28 ჰა

3 100007

ბოლნისის ტუფის საბადოს 
სარაჩლო I-ის უბანზე ტუფის 
(მოსაპირკეთებე-ლი) 
მოპოვება (ქ. ბოლნისში, სოფ. 
ტალავერი)

სს „ბოლნისის 
ტუფი“

28.07.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
785000 მ3

3,14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1585  30.09.10წ.

4 100009

ანდეზიტო-ბაზალტის 
ლოდების მოპოვება 
(ახალქალაქის რ-ნი, სოფ. 
ტაბაწყური, მთა შავნაბადას 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ქვის სახლი“
12.09.08     
22.02.28

ჯამური 
მოპოვება    
401700 მ3

26,78 ჰა

01147 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გიკომ“        
გაუქმდა ბრძ.№13/319  
24.08.11წ.

5 100010

მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. მერიას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გზა“
04.08.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
217500 მ3

7,25 ჰა

00773 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მევლუდ 
სულხანიშვილმა“

6 100011

მდ. თეზამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ჯიღაურისა და გალავნის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „სი ლაინი“
8/1/2008    
17.05.12

ჯამური 
მოპოვება       
55 000 მ3

1,98 ჰა
00615 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნანა თავხელიძემ 

7 100013

ქვაჩადალას ბაზალტური 
ლავაბრექჩიების 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ახმეტის რ-ნი, სოფ. 
ბირკიანი)

შპს „კაპანი 2008“ ს/კ 205246358
24.09.08     
13.09.27

ჯამური 
მოპოვება       
111600 მ3

6,82 ჰა

00846 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით მაყაშვილმა



8 100019
„სამგორის“ თიხა-თაბაშირის 
(გაჯის) მოპოვება (გარდაბნის 
რ-ნი, სოფ. გამარჯვება)

შპს „სამგორი 
ველი“

ს/კ 226566276 
25.07.2008   
07,03,28

ჯამური 
მოპოვება      

980 ტ
1,96 ჰა

01153 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ერმილე 
ნიკოლაიშვილმა

9 100020

„არწივის ხეობა-2“-ის 
საცემენტე კირქვის მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს რ-ნში, 
სოფ. წითელი წყარო)

სს „არწივის ხეობა“ ს/კ 228518805  
7/23/2008   
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
2282300 ტ

20,13 ჰა

10 100022

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის რ-ნში, სოფ. 
იანეთი)

ფ/პ სოსო თავაძე
8/1/2008    
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 15000 

მ3
0,5 ჰა ვადა გაუვიდა

12 100028
„კისისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნში, 
სოფ. კისისხევი)

შპს ფირმა 
„სერვისი“

8/21/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
164700 მ3

5,49 ჰა ვადა გაუვიდა

14 100031
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. რუსთავის 
მიმდებარედ)

შპს 
„გზატკეცილი+“

7/25/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
140400 მ3

4,68 ჰა ვადა გაუვიდა

15 100032

მდ. მტკვარზე „ყარათაღლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნში, სოფ. 
ყარათაღლა)

შპს „თეზამი 07“
7/24/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 42900 

მ3
1,43 ჰა ვადა გაუვიდა

16 100033
მდ. არაგვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნში, 
სოფ. ცივწყარო)

შპს „კიპერი 2007“
7/28/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 71400 

მ3
2,38 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/23  
16.05.12წ.

17 100034

„ორაჯის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ახალქალაქის რ-
ნში, სოფ. ორაჯის 
მიმდებარედ)

ი/ს „მარტინ 
ტონაკანიანი“

ს/კ 123361450
9/15/2008   
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება   3795 

მ3
0,253 ჰა

18 100035

მდ. გუჯარულას ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ბორჯომის 
რ-ნში, სოფ. ტიმოთესუბნის 
მიმდებარედ)

კავშირი 
„ასოციაცია ატუ“

8/5/2008    
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება 17800 

მ3
0,89 ჰა ვადა გაუვიდა



19 100036

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნი, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „იორი 2008“
08.08.08     
07.06.12

ჯამური 
მოპოვება 
103117 მ3

12,4 ჰა

00796 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დ და გ 
ტექნოლოგმა“

20 100037
„ლებაჩიეს“ კირქვის მოპოვება 
(მარტვილის რ-ნში, სოფ. 
ლებაჩიე)

შპს „ალფა მარი“ ს/კ 205252876
24,09,08     
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება 21000 

მ3
0,35 ჰა

21 100039
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
რუსთავის მიმდებარედ)

შპს „ახალი საქმე 
და 

ტექნოლოგიები“
ს/კ 226577914

7/24/2008   
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
433800 მ3

7,23 ჰა

22 100040
მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის რ-ნში, 
სოფ. ქვემო ალვანი)

ფ/პ ამირან 
ბუჩაიძე

26.09.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
19200 მ3

0,64 ჰა ვადა გაუვიდა

23 100044
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნში, 
სოფ. ძეგვი)

შპს „გონიო“
24,09,08     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება 30900 

მ3
1,03 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/620  
15.12.11წ.

24 100046

„ლარების“ წყაროს წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ბორჯომის რ-ნში, დასახლება 
ლარები)

შპს „ბორჯომი 
პროდაქტი“

7/29/2008   
25 წელი

10 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/32  
23.01.12წ.

25 100047
მდ. პატარა ენგურის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
რ-ნში, სოფ. შამგონა)

შპს „ზუგდიდის 
საგზაო 

სამმართველო“

24,09,08     5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება 30000 

მ3
1 ჰა ვადა გაუვიდა

26 100048

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნში, სოფ. 
ყარაჯალარი)

სს 
„საშენმასალები“

7/29/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 48300 

მ3
1,61 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/144   
24.02.12წ.

27 100049

თიხა-თაბაშირის (გაჯი) 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნში, 
სოფ. სართიჭალის 
მიმდებარედ)

შპს „სინდიკატი 
„იორა“

24,09,08    
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
61410 ტ

3,47 ჰა
გაუქმდა ბრძ. №1-1/589 
22.04.10წ.

28 100053
მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნში, 
სოფ. მელეკედური)

ი/მ „თეოფილე 
ხმელიძე“

24.09.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 53400 

მ3
1,78 ჰა ვადა გაუვიდა



29 100054

მდ. მტკვარზე „მეტეხი-II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნში, სოფ. 
ბარნაბაანთკარი)

შპს „ხოვლე 2007“
8/5/2008    
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 57600 

მ3
1,92 ჰა ვადა გაუვიდა

30 100055
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნში, სოფ. 
გომი)

ფ/პ კობა 
მოსიაშვილი

8/5/2008    
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 17400 

მ3
0,58 ჰა ვადა გაუვიდა

31 100056

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნში, სოფ. 
ციხისძირი)

შპს „აქსისი_ი.მ.“
24.09.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
105900 მ3

3,53 ჰა ვადა გაუვიდა

32 100057

„ეკლარის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებე-ლი) 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნში, 
სოფ. ჭოგნარი)

შპს „ახალი 
ჩუქურთმა“

26.09.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
258300 მ3

3,69 ჰა
გაუქმდა ბრძ. №1-
1/1506  13.09.10წ.

33
100058       

(ყადაღა)

მდ. იორზე „სართიჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნში, სოფ. 
სართიჭალა)

შპს „დალა 73“
8/1/2008    
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 38700 

მ3
1,29 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1-1/116  
02.02.11წ.

34 100060

მდ. ჩოლაბურზე „ეწერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნში, სოფ. 
ეწერა)

შპს „არს_ინვესტი“
24,09,08     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება 28200 

მ3
0,94 ჰა ვადა გაუვიდა

35 100061

№2 ჭაბურღილის თერმული 
წყლის (სათბურისათვის) 
მოპოვება (სენაკის რ-ნში, სოფ. 
ახალსოფელი, ისულას უბანი)

ფ/პ კობა გვაზავა
24.09.08     
25 წელი

300 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

36
100062       

(ყადაღა)

მდ. არაგვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნში, 
სოფ. წიწამური)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

8/1/2008    
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 25500 

მ3
0,85 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1-1/105  
02.02.11წ.

37
100063       

(ყადაღა)

მდ. არაგვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნში, 
სოფ. წიწამური)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

8/1/2008    
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 13000 

მ3
0,34 ჰა

გაქუმდა ბრძ.№1-1/106  
02.02.11წ.

38
100064       

(ყადაღა)

მდ. არაგვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნში, 
სოფ. წიწამური)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

8/8/2008    
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 24600 

მ3
0,82 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1-1/95  
02.02.11წ.



39 100065
მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის რ-ნში, 
სოფ. ლახამულა)

შპს „ენგური 2006“
8/11/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 30000 

მ3
1 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1-1/787  
18.05.10წ.

40 100068
მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნში, 
სოფ. ნახშირღელე)

შპს „მოზაიკა“
30.09.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 61800 

მ3
2,06 ჰა ვადა გაუვიდა

41 100069
„წინარეხის“ კირქვის 
მოპოვება (კასპის რ-ნში, სოფ. 
წინარეხი)

ფ/პ დავით 
თოფურია

24,09,08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
196000 მ3

1,4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#490/ს 
30.03.16წ.

42 100070
ვულკანური წიდის მოპოვება 
(წალკის რ-ნში, სოფ. 
ედიკილისა)

ი/ს „ლაშა 
რურუა_ჰიპერიონ

ი“

7/28/2008   
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  7300 

მ3
0,73 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№489  
20.11.13წ.

43 100071
ვულკანური წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის რ-ნში, სოფ. 
ხულგუმი)

ფ/პ ნიკოლაი 
ჩივჩიან

24,09,08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება 91700 

მ3
1,31 ჰა პ/ნ 32001004786

44 100072

№4 ჭაბურღილის თერმული 
წყლის (სათბურისათვის) 
მოპოვება (ხობის რ-ნი, სოფ. 
თორსა-დღვაბას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ კობა ლატარია
24,09,08     
25 წელი

100 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

01183 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით ეზუგბაიამ

45 100074

მდ. შავი არაგვის ხეობის 
მარჯვენა ფერდობზე წყაროს 
წყლის (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნში, 
სოფ. ტორელაანის 
მიმდებარედ)

შპს „უნივერსალი“ ს/კ 206120375
8/6/2008    
25 წელი

10 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

46 100078

მდ. ჩხერიმელაზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ხარაგაულის რ-ნში, სოფ. 
საღანძილე)

შპს „ფუშტა“
24.09.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 20000 

მ3
0,57 ჰა ვადა გაუვიდა

47 100084

მდ. ქსნის სანაპიროზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, სოფ. ქსოვრისის 
მიმდებარე ტერიტორია)

სს 
„მშენმექანიზაცია“

7/30/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
150000 მ3

7,2 ჰა

00406 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ერა+“-მა                    
ვადა გაუვიდა



48 100086

„ჩხარი-აჯამეთის“ მანგანუმის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, 
სოფ. ძევრისა და ჩხარის 
ტერიტორია)

შპს „ადვ-ტოგო“ ს/კ 204950632  
7/30/2008   
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
20246 ტ

0,75 ჰა

00957 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„რუსმეტალმა“

49 100093
ჭრებალოს თაბაშირის 
მოპოვება (ამბროლაურის რ-
ნი, სოფ. პირველი ტოლა)

შპს „კრისტალი 
07“

7/24/2008   
15.10.17

ჯამური 
მოპოვება     
25760 ტ

0,14 ჰა

00918 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ნერგებმა“                        
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2017 
წლის 10 ოქტომბრის 
#21-05/153101 
წერილით

50 100095

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარაჯალარის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ ვახტანგ 
ბერუაშვილი

7/31/2008   
6/29/2012

ჯამური 
მოპოვება 14325 

მ3    
0,925 ჰა

01081 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ნუგზარ წყაროზიამ“     
ვადა გაუვიდა

51 100096

მდ. თურდოს ხევის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნი, 
სოფ. ვარდისუბნის 
მიმდებარედ)

შპს „ბი-აი“
24,09,08    5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება   
27610 მ3    

3 ჰა
00203 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

52 100099

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის რ-ნში, 
სოფ. ქვემო ალვანი)

ფ/პ ამირან 
ბუჩაიძე

26.09.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  9300 

მ3
0,31 ჰა ვადა გაუვიდა

53 100105

„ეკლარის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ანრე 2006“ ს/კ 205147152
7/28/2008   
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
208800 მ3

3,48 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„ჯაფა“-ს (ს/კ 
402029336, თბილისი, 
ა.ბელიაშვილის ქ. #65) 
2019 წლის 2 
სექტემბრიდან 
ბოლომდე

54 100107

თბილისის თერმული 
წყლების საბადოს 
ცენტრალური უბნის 
თერმული წყლის მოპოვება (ქ. 
თბილისი)

შპს „გოგირდის 
წყლები“

ს/კ 204557880
7/29/2008   
12/13/2032

1450 მ3/დღღ 0,7 ჰა

00992 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჭრელმა აბანომ“      
1-1/47 20.01.10 ბრძ. 
შევიდა ცვლილება



55 100109
მდ. ძირულაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნში, 
სოფ. ქვედა წიფლავაკე)

ი/მ „თეიმურაზ 
პერანიძე“

8/5/2008    
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 32800 

მ3    
1,64 ჰა ვადა გაუვიდა

56 100112

დურნუკი-I ბაზალტის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს რ-
ნი, სოფ. პატარა დურნუკის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „იონი“ ს/კ 202344793
7/30/2008   
8/30/2026

ჯამური 
მოპოვება 20400 

მ3
1,52 ჰა

00264 ლიცენზიას 
გამოეწერა 
დუბლიკატი              
ყადაღა დაედო 
წერილი №01-005-3251-
1  08.02.13წ.       ყადაღა 
მოეხსნა წერილი №01-
005-3251-3  16.07.13წ.     
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2017

57 100113

დოლერიტის (ბაზალტი 
საღორღე) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს რ-ნი, სოფ. 
პატარა დურნუკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „იონი“ ს/კ 202344793
7/30/2008   
8/8/2027

ჯამური 
მოპოვება     
1077400 მ3

7,03 ჰა

00734 ლიცენზიას 
გამოეწერა 
დუბლიკატი          
ყადაღა დაედო 
წერილი №01-005-3251-
1  08.02.13წ.       ყადაღა 
მოეხსნა წერილი №01-
005-3251-3  16.07.13წ.     
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2017 
წლის 11 ოქტომბრის 
#21-05/154194 
წერილით

14

58 100115
მდ. გუჯარეთის წყალზე 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბორჯომის რ-ნში, სოფ. დაბა)

შპს „გზამშენი 5“
8/7/2008    
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
25500 მ3

1,48 ჰა ვადა გაუვიდა

59 100117
„გომის“ ტრაქიტის მოპოვება 
(ოზურგეთის რ-ნში, სოფ. 
შემოქმედი)

შპს „ევრო 
მინერალი“

 ს/ნ 205211901  
8/7/2008    
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
4706450 ტ

28,25 ჰა
ყადაღა დაედო 
წერილი №01-006-8949-
4  23.12.11წ.

60 100118

მდ. ფშავის არაგვზე 
„თვალივის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნში, 
სოფ. თვალივი)

შპს „მეგა 
რესურსი“

26,09,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
15600 მ3

0,52 ჰა ვადა გაუვიდა



61
100121       

(ყადაღა)

მდ. თეზამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, 
სოფ.კოტორაანთკარი)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

8/8/2008    
29.10.12

ჯამური 
მოპოვება    
123600 მ3

4,12 ჰა

00945 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ირაკლი 
ხოსროშვილმა“       

62 100123
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
თამარისი)

ფ/პ ლაშა 
ხარშილაძე

26,09,08     
05,09,12

ჯამური  
მოპოვება  
144000 მ3

4,8 ჰა

00826 ლიცენზია 
მემკვიდრეობით 
გადასცა ი/მ „რომან 
ხარშილაძემ“          
გაუქმდა ბრძ.№1-1/625  
27 04 10წ

63 100127

მდ. რიონზე „ზნაკვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის რ-ნში, სოფ. 
ბუგეული)

შპს 
„ამბროლაურგზა-

7“

9/1/2008    
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
30000 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

64 100128
მდ. არაგვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნში, 
სოფ. ჭართალი)

შპს „კიპერი 2007“
9/17/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
165000 მ3

5,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/22  
16.05.12წ.

65 100129
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
ავჭალის მიმდებარედ)

შპს „ბემა“
9/22/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
94200 მ3

3,14 ჰა ვადა გაუვიდა

66 100130
მდ. ჭერათხევის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნში, 
სოფ. ალის მიმდებარედ)

ი/მ „გოჩა ხაჩიძე“
9/12/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
15000 მ3

1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/662  
13.11.12წ.

67 100135
მდ. დებედას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნში, 
სოფ. არაფლო)

შპს „საინჟინრო 
კომპანია ატლასი“

9/22/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
374700 მ3

12,49 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/43   
25.01.12წ.

68 100136

მდ. ბეიუკ-ჩაის ჭალის 
მარცხენა და მარჯვენა 
ტერასებზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალკის რ-ნი)

შპს „საფარი“
26,09,08     
15,05,11

ჯამური 
მოპოვება   9000 

მ3
0,95 ჰა

00143 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა      
ვადა გაუვიდა

69 100138
„ხურუთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ონის რ-ნში, სოფ. 
შეუბანის მიმდებარედ)

შპს „ჯო-ემი“
9/17/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
15600 მ3

0,52 ჰა ვადა გაუვიდა

70 100140

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ტაზაკენდის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
რუსთავი)

შპს „კვადრო 
დიზაინი“

26.09.08     
02.08.16

ჯამური 
მოპოვება 29235 

მ3
2,47 ჰა

00226 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

71 100141
გლდანის-ხევის (მამკოდა 2) 
უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „მამკოდა-
2007“

9/11/2008   
8/1/2016

ჯამური 
მოპოვება 33300 

მ3
0,62 ჰა

00217 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა სს 
„კავკასავტო-მაგისტრა
ლმა“



72 100142

მდ. მტკვრის ჭალის ტერასაზე 
არმაზის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „არტესი“
26,09,08     
11,08,11

ჯამური 
მოპოვება    
28467 მ3

0,9 ჰა

00235 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გოკამ“          ვადა 
გაუვიდა

73 100143

გლდანის-ხევის (მამკოდა 1) 
და ცხვარიჭამიას (თეზამის) 
უბნებზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

სს 
„კავკასავტო-მაგის

ტრალი“

9/11/2008   
8/1/2016

ჯამური 
მოპოვება    
66700 მ3

1,61 ჰა

00217 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მამკოდა-2007“-ს        
ვადა გაუვიდა

74 100145

მდ. მტკვრის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, სოფ. არმაზის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „არტესი“
26,09,08     
26,01,12

ჯამური 
მოპოვება  
30000 მ3

1,1 ჰა

00936 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გოკამ“        
გაუქმდა ბრძ.№13/708  
03.01.12წ.

75 100146
ხრეშის მოპოვება (გორის რ-
ნში, სოფ. ახალშენის 
მიმდებარედ)

ი/მ გივი აბალაკი 
„ფერმერი“

9/9/2008    
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
520000 მ3

25,55 ჰა ს/კ 59001023132

76 100152

საფლუსე (საცემენტე) 
კირქვების საბადოს მარჯვენა 
უბანზე კირქვების მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს რ-ნი)

შპს „საქცემენტი“
01.10.08     
15.02.09

ჯამური 
მოპოვება 60000 

ტ
8,45 ჰა

შპს 
„რუსთავცემენტზე“ 
გაცემული 00944 
ლიცენზია 
გადაფორმდა         ვადა 
გაუვიდა

77 100153
მდ. ჭანისწყლის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნში, 
სოფ. მაზანდარი)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“

30.09.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 12000 

მ3
0,4 ჰა ვადა გაუვიდა

78 100155
მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
თეზის მიმდებარედ)

ფ/პ ლევან ყიფიანი
15.09.08     
19.07.12

ჯამური 
მოპოვება 
120000 მ3

4,28 ჰა

00700 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ენგის“             გაუქმდა 
ბრძ.№13/83 02.02.12წ.

79 100159
მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნში, 
სოფ. ნაგომარი)

შპს „გზამშენი 18“
9/19/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
30900 მ3

1,03 ჰა ვადა გაუვიდა



80 100160
მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნში, 
სოფ. ბაილეთი)

შპს „გზამშენი 18“
9/19/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
18900 მ3

0,63 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1945  10.12.10

81 100161
კირქვის (მოსაპირკეთებელი) 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნში, 
სოფ. კაკაბაური)

შპს „ანრე-2006“ ს/კ 205147152
9/17/2008   
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
150000 მ3

9,15 ჰა

82 100163

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის რ-ნში, სოფ. 
ჩხენიში)

შპს „ბუმერი“
30,09,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
183600 მ3

6,12 ჰა ვადა გაუვიდა

83 100164

მდ. გუბისყწალზე „იანეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის რ-ნში, სოფ. 
იანეთი)

ფ/პ გოგა რაზმაძე
9/17/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
25200 მ3

0,84 ჰა ვადა გაუვიდა

84 100165

„ფარნალის“ საცემენტე 
კირქვის მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნში, სოფ. 
ნახშირღელე)

შპს „მოზაიკა“ ს/კ 232000811
07.10.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
160310 ტ

0,82 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
20 ივლისის #21-
05/65407 წერილით

85 100166
„დვალთას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს რ-
ნში, სოფ. დვალთა)

ი/მ „ლევან 
გელოვნიშვილი“

9/24/2008   
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
966000 მ3

3,75 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/318  
24.08.11წ.

86 100167

მდ. კისისხევის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნში, 
სოფ. კისისხევის 
მიმდებარედ)

შპს „ნაფა“
9/18/2008   
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
26400 მ3

0,88 ჰა ვადა გაუვიდა

88 100171

№1 ჭაბურღილის 
დაბალ-მინერალიზებული 
წყლის (ჩამოსასხ-მე-ლი) 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნში, 
სოფ. ნატახტარის 
მიმდებარედ)

შპს „ქართული 
წყლების 
კომპანია“

9/17/2008   
10 წელი

7 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა
გაუქმდა თანხის 
გადაუხდელობის გამო 
1-1/21 12.01.09



89 100174

„დურნუკის“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს რ-ნი, სოფ. 
პატარა დურნუკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ბაზალტი 
XXI“

9/22/2008   
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
200000 მ3

1 ჰა

100029 ლიცენზიის 
ნაწილი იჯარით 
გადასცა შპს „ბაზალტი-
3“-მა

90 100175

მდ. ხრამის ნაპირზე 
„ლეჟბადინის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნში, 
სოფ. ლეჟბადინი)

შპს „XXII 
საუკუნე“

01.10.08     
24.04.12

ჯამური 
მოპოვება     
50000 მ3

9,87 ჰა

00558 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სანდპიტმა“        
გაუქმდა ბრძ.№13/311  
22.08.11წ.

91 100177
მდ. ხრამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. ლეჟბადინი)

შპს „XXII 
საუკუნე“

01.10.08     
16.07.13

ჯამური 
მოპოვება     
300000 მ3

5,58 ჰა
100087 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სანდპიტმა“

92 100178
ბაზალტის ქვის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს რ-ნში, სოფ. 
პატარა დურნუკის ტერიტ.)

ი/მ „ნოდარ 
აღდგომელაშვილი

“

ს/კ 
01012005650

9/22/2008   
2/14/2026

ჯამური 
მოპოვება    
15300 მ3

3 ჰა
00036 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

93 100179
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნში, სოფ, 
უფლისციხე)

შპს „მშენებელი“
26.09.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
66300 მ3

2,21 ჰა ვადა გაუვიდა

94 100180
„რატევანის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნში, 
სოფ. რატევანი)

ფ/პ გურამ 
გოგოლაძე

9/22/2008   
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
1217300 მ3

17,39 ჰა

95 100182

მდ. გლდანულას ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
მამკოდას მიმდებარე)

შპს „მონოლითი“
9/19/2008   
8/1/2013

ჯამური 
მოპოვება      
50000 მ3

5,9 ჰა
00218 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა



96 100183
მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

ი/ს „ანდრო 
ადამია“

26.09.08     
26.09.12

ჯამური 
მოპოვება      
350000 მ3

8,77 ჰა
00863 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მინდია გუმბარიძეს

97 100185

მდ. გუჯარეთის მარჯვენა 
შენაკადის ტერიტორიაზე, 
ბეშკენაძის ღელეს ხეობის 
წყაროს წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ბორჯომის რ-ნი)

შპს „ზურმუხტი“
01.10.08     
25 წელი

მოპოვება   9,5 
მ3/დღ.ღ

0,8 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/706  
06.05.10წ.

98 100187
მდ. მტკვრის „ცხრამუხის“ 
ქვისა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის რ-ნში, სოფ. რბონი)

ი/მ „დავით 
კიპარიოძე“

01.10.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
137000 მ3

4,54 ჰა ვადა გაუვიდა

99 100189
კირქვის (საცემენტე) მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნში, სოფ. Aხალი 
ნიჩბისი)

შპს „ჯორჯიან 
ბილდინგ გროუფ“

20.10.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
958495 ტ

4,61 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/676  
28.12.11წ.

100 100190
„გოგნის“ კირქვის მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნში, სოფ. 
გოგნი)

შპს „კორდი“ ს/კ 231946785
01.10.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
100000 მ3

1,77 ჰა

101 100193
მდ. კაბალის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის რ-ნში, 
სოფ. გიორგეთის მიმდებრედ)

შპს „ანდეზიტი“
09.10.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
82200 მ3

2,74 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/263  
27.03.13წ.

102 100195
ანდეზიტის მოპოვება 
(ყაზბეგის რ-ნში, სოფ. 
ოქროყანა)

ფ/პ ალექსანდრე 
გაბრიჭიძე

09.10.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
127200 მ3

1,06 ჰა



103 100199
„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის რ-ნი, 
სოფ. ოკამი)

ფ/პ დავით 
იაშვილი

02.10.08     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
35700 მ3

0,51 ჰა
პ/ნ 01007005815               
გაუქმდა ბრძ.#279/ს       
26.02.18წ.

104 100204

მდ. ჩოლაბურზე 
„ჩოლაბურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნში, 
სოფ. არგვეთის მიმდებარედ)

შპს „ბაზილიკა“
10.10.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
71400 მ3

2,38 ჰა ვადა გაუვიდა

105 100205

მდ. ჯახას ხეობაში „ჯახას“ 
კირქვის (მოსაპირკეთებელი) 
მოპოვება (დუშეთის რ-ნში, 
სოფ. Aნანურის მიმდებარედ)

შპს „ანანური 
ალიანსი“

ს/კ 205244760
07.10.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   2925 

მ3
1,3 ჰა

106 100206
„კაცხის“ კვარციანი ქვიშის 
მოპოვება (ჭიათურის რ-ნში, 
სოფ. Kაცხის მიმდებარედ)

ი/მ „ილარიონ 
მოდებაძე“

17,11,08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
73200 მ3

1,22 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#582/ს 
13.04.16წ.

107 100207

„დარკვეთის“ კვარციანი 
ქვიშის მოპოვება (ჭიათურის 
რ-ნში, სოფ. დარკვეთის 
მიმდებარედ)

შპს „კაცხურა 2007“ ს/კ 215611577
06.10.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
178000 მ3

1,78 ჰა

108 100208

ახალციხის საბადოს №146 
ჭაბურღილის ნახშირმჟავა 
აირის (ჩO2) მოპოვება 
(ახალციხის რ-ნი)

შპს „აირი“
07,10,08     
5 წელი

0,5 ტ/დღღ 0,07 ჰა ვადა გაუვიდა

109 100209
მდ. არაგვზე გუდრუხის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. გუდრუხი)

შპს „ლიბო-07“
24,10,08     
11,05,12

ჯამური 
მოპოვება  
22963 მ3

1,56 ჰა
00635 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ვანო ზაქაიძეს

110 100210
მდ. არაგვზე გუდრუხის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. გუდრუხი)

ფ/პ ვანო ზაქაიძე
24,10,08     
11,05,12

ჯამური 
მოპოვება  
45600 მ3

3,04 ჰა
00635 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ლიბო 07“-მა



111 100211
მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის რ-ნში, სოფ. ნაბადა)

შპს „შავი ზღვის 
ტერმინალი“

06.10.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
204600 მ3

6,82 ჰა ვადა გაუვიდა

112 100219
მდ. ხობისწყალზე „ბიის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხობის რ-ნში, სოფ. ბია)

შპს „შავი ზღვის 
ტერმინალი“

15.10.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
200000 მ3

5 ჰა ვადა გაუვიდა

113 100217

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის რ-ნში, სოფ. 
იანეთი)

შპს „იმთეზა“
13.10.08     
09.09.13

ჯამური 
მოპოვება   
88800 მ3

2,96 ჰა
100158 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ იმედა წერეთლმა

114
100218       

(ყადაღა)

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე „უკანაჭალის“ V 
უბანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნში, 
სოფ. ძეგვი)

შპს „ვიპ დიზაინი“
22.10.08     
17.07.16

ჯამური 
მოპოვება   
30000 მ3

3,3 ჰა
00204 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ლევან ჭკადუამ“

115 100220
მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნში, 
სოფ. Aახალი სვირი)

შპს „ჩოლაბური“
17,11,08     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება   
58800 მ3

1,96 ჰა ვადა გაუვიდა

116 100221

„ბაბაკიარის“ საცემენტე 
კირქვის საბადოზე საცემენტე 
კირქვის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი)

შპს „რუგე 
კაპიტალი“

21,10,08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   

169261500 ტ
122,5 ჰა

გაუქმდა ბრძ. 1-1/742  
08.04.09

117 100222
კირქვის (მოსაპირკეთებელი) 
მოპოვება დუშეთის რ-ნში, 
სოფ. ანანური)

შპს „ანანური 
ალიანსი“

ს/კ 205244760
22.10.08     
14.03.28

ჯამური 
მოპოვება   
29000 მ3

0,58 ჰა
01157 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ იოსებ მანჯავიძემ

118 100227

„ახალი სამგორის“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნში, სოფ. 
ახალი სამგორი)

შპს „ვაზიანი“
29,10,08     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
72960 ტ

19,2 ჰა
გაუქმდა ბრძ. №13/593  
07.12.11წ.



119 100229
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნში, 
სოფ. დვირი)

ი/მ „თეიმურაზ 
დათუნიშვილი“

30.10.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
50000 მ3

1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/18   
16.05.12წ.

120 100232

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე არიშის უბნის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
რუსთავი)

შპს 
„გზატკეცილი+“

24.10.08     
20.01.11

ჯამური 
მოპოვება   8250 

მ3
0,76 ჰა

00018 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა      
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1662  08.10.10წ.

121 100233

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე არიში I-ის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
რუსთავის მიმდებარედ)

შპს 
„გზატკეცილი+“

ს/კ 216405913  
24.10.08     
19.06.26

ჯამური 
მოპოვება   
146000 მ3

6,38 ჰა
00176 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

122 100234
„ხოსპიოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქის რ-
ნში, სოფ. ხოსპიო)

შპს „საინჟინრო-
სამშენებლო 
ჯგუფი“

23.10.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
57600 მ3

1,92 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1927  08.12.10

123 100237
მდ. რიონის ქვისა, ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის რ-
ნში, სოფ. ჭრებალო)

შპს 
„ამბროლაურგზა_

7“

17,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
30000 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

124 100241
„მიწაბოგირას“ სააგურე 
თიხის მოპოვება (სამტრედიის 
რ-ნში, სოფ. მიწაბოგირა)

შპს „ალათი“
11,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
18970 მ3

2,71 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/477  
02.10.12წ.

125 100242
„ციხისჯვრის“ ანდეზიტის 
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნში, 
სოფ. ციხისჯვარი)

შპს „ანდეზიტი“
17,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   5400 

მ3
0,27 ჰა ვადა გაუვიდა

126 100243

„გამარჯვების“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნში, სოფ. 
გამარჯვება)

ფ/პ როსტომ 
მოდებაძე

27.10.08     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
39944 ტ

9,1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/281   
29.07.11წ.

127 100244

„ახალქალაქის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქის რ-
ნში, სამხედრო ნაწილის 
ტერიტორია)

შპს „მეეკი“
29.10.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
41400 მ3

1,38 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1304  02.08.10წ.



128 100245
კირქვის მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნში, სოფ. 
ზედა ალისუბანი)

შპს „ბორანი“
13,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
32000 მ3

0,64 ჰა ვადა გაუვიდა

129 100247

„იტავაზა-1“-ის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის რ-
ნში, სოფ. იცქისი)

შპს „მშენებელი 1“ ს/კ 239403793 
28.10.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
118868 მ3

2,21 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
13 ივნისის #21-
05/86194 წერილით

130 100250

მდ. ქვაბლიანზე „არალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ადიგენის რ-ნში, სოფ. 
არალის მიმდებარედ)

შპს „ვერელი+“
17,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
33000 მ3

1,1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/609  
12.12.11წ.

131 100252
„მილარი-II“-ის სააგურე 
თიხის მოპოვება (სიღნაღის რ-
ნში, სოფ. ბოდბისხევი)

ფ/პ ვასილ 
ბასილაშვილი

03.11.08     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
44100 მ3

0,63 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1277/ს 
07.08.15წ.

132 100253

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
სანაპიროზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. აღთაქლის მიდამოებში)

შპს „ინერტ+“
17,11,08     
03,04,11

ჯამური 
მოპოვება  
24800 მ3

6,7 ჰა

00066 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხალიბმა“        
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1664  08.10.10წ.

133 100259
მდ. ქციას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკის რ-ნში, სოფ. 
ავრანლოს მიმდებარედ)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

07.11.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
256000 მ3

8,53 ჰა ვადა გაუვიდა

134 100260
მდ. ჩხარზე „ჩოლაბურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
თერჯოლა)

შპს „ბორანი“
13,11,08     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება   
15000 მ3

0,162 ჰა ვადა გაუვიდა

135 100263
„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის რ-ნი, 
სოფ. ოკამი)

შპს „კამაკო“ ს/კ 224088608
13,11,08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
34900 მ3

0,958 ჰა

136 100264

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
რ-ნში, დაბა ჩხოროწყუს 
მიმდებარედ)

შპს „გზა“
11,11,08     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება   
85800 მ3

2,86 ჰა ვადა გაუვიდა



137 100268
კვარციანი ქვიშის მოპოვება 
(ჭიათურის რ-ნი, სოფ. ზედა 
რგანი)

შპს „ოქროს ქვიშა 
XXI“

14,11,08     
30,08,09

ჯამური 
მოპოვება 22000 

მ3
1 ჰა

00277 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ბეჟან კობახიძემ“     
ვადა გაუვიდა

138 100269

მდ. რიონზე „ჯიმასტაროს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნში, სოფ. 
ჯიმასტარო)

შპს „რიო-
ინვესტი“

17,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
95000 მ3

2,93 ჰა ვადა გაუვიდა

139 100271
მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნში, სოფ. 
ძველი სენაკი)

სს „არქეოპოლისი“
17,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
1000000 მ3

3,36 ჰა ვადა გაუვიდა

140 100272

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნში, სოფ. 
საქადაგიანო)

ფ/პ თამაზ 
ბერეჟიანი

17,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
101100 მ3

3,37 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/958  
10.06.10წ.

141 100276

„ახალქალაქის“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ახალქალაქის რ-ნში, სოფ. 
ბავრა)

ი/მ „ლეილა 
მურადიანი“

18,11,08     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება    

6000 მ3
0,15 ჰა ვადა გაუვიდა

142 100277

მდ. მტკვარზე „ხიდისთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის რ-ნში, სოფ. 
ხიდისთავი)

შპს „ნუოვო 
გლობალი“

17,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება 
186600 მ3

6,22 ჰა ვადა გაუვიდა

143 100309
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ონის რ-ნში, სოფ. 
ნაკიეთი)

შპს „ორბა 2008“
20.11.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
10200 მ3

0,34 ჰა ვადა გაუვიდა

144 100310

„ცხრაწყაროს“ ტუფის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ბორჯომის რ-ნში, სოფ. 
ციხისჯვარი)

ი/მ „ჯემალ 
გულბანი“

21,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
339600 მ3

8,49 ჰა ვადა გაუვიდა

145 100315
მდ. ქსანზე „აღაიანის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის რ-
ნში, სოფ. აღაიანი)

შპს „გზამშენი_4“
26,11,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
80000 მ3

2,65 ჰა ვადა გაუვიდა



146 100316

„დობერაზენის“ კირქვის 
(ღორღი) მოპოვება 
(მარტვილის რ-ნში, სოფ. 
დობერაზენი)

სს „არქეოპოლისი“
26,11,08     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
10000 მ3

0,2 ჰა ვადა გაუვიდა

147 100318

მდ. Mტკვარზე „ტინისხიდის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის რ-ნში, სოფ. 
ტინისხიდი)

შპს 
„აღმაშენებელი“

26.11.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
59400 მ3

1,98 ჰა ვადა გაუვიდა

148 100320

„ნაბოსლევის“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნში, სოფ. 
კურსები)

შპს „მილისწყარო“ ს/კ 212914756
26,11,08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
52000 მ3

0,52 ჰა

149 100321

მდ. რიონზე „ონჭეიშის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(წყალტუბოს რ-ნში, სოფ. 
ონჭეიში)

შპს „გზა“
27.11.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
20700 მ3

0,67 ჰა ვადა გაუვიდა

150 100322
მდ. რიონზე სამშენებლო 
ქვიშის მოპოვება (ხობის რ-
ნში, სოფ. პატარა ფოთი)

შპს „ეგრისი+“
08,12,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
120000 მ3

3,94 ჰა ვადა გაუვიდა

151 100325

მდ. დიდ ლიახვზე 
ახალდაბის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ახალდაბის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „NP ინვესტ 
ჯგუფი“

08.12.08     
11.05.12

ჯამური 
მოპოვება  
300000 მ3

12,88 ჰა
00604 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლუსანმა“

152 100326

მდ. იორის მარჯვენა ნაპირზე 
სართიჭალის საბადოს 
უჯარმის უბანზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (საგარეჯოს 
რ-ნი)

შპს „NP ინვესტ 
ჯგუფი“

08.12.08     
06.02.16

ჯამური 
მოპოვება  
450000 მ3

10 ჰა
00023 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლუსანმა“

153 100327
მდ. რიონზე „ვარციხის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ვანის რ-ნი, 
სოფ. ზეინდარი)

შპს „გელათი 2007“
08.12.08     
09.10.13

ჯამური 
მოპოვება   
110100 მ3

3,67 ჰა
100215 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კოკა გაბუნიამ

154 100329
„ჭრებალოს“ თაბაშირის 
მოპოვება (ამბროლაურის რ-
ნში, სოფ. ზემო ჟოშხა)

შპს „თეთრი ქვები 
2008“

08.12.08     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
47552,5 ტ

0,66 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
3 ივნისის #21-05/48527 
წერილით



155 100330

ჭიათურის მანგანუმის 
საბადოზე მანგანუმის 
მოპოვება (ჭიათურის და 
საჩხერის რ-ნები)

შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზი“

ს/კ 230085797
03,12,08     
19,12,46

2008-2011წ._  
1600000ტ 
მომდ.წ.ში 
400000 ტ     

მინ.200000 ტ 
გადაამუშაოს 

საქ.-ში

16430 ჰა
00414 ლიცენზიაში 
ცვლილება 

156 100333

„ახალი სამგორის“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნში, სოფ. 
ახალი სამგორი)

შპს „დიდოსტატი“
22.12.08     
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
28272 ტ

7,44 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#181/ს 
09.02.18წ.

157 100337

„ხონჭოირის“ კირქვის 
(ღორღი) მოპოვება 
(ამბროლაურის რ-ნში, სოფ. 
ხონჭოირი)

ი/მ „გეგეშიძე 
ირაკლი“

ს/კ 
04001012633

22.12.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   8400 

მ3
0,28 ჰა

158 100338
მდ. ლიახვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნში, სოფ. 
ვარიანი)

შპს „დგარი-2005“
22.12.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
90000 მ3

3 ჰა ვადა გაუვიდა

159
100340       

(ყადაღა)

მდ. არაგვის მარჯვენა და 
მარცხენა ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

25,12,08     
11,10,11

ჯამური 
მოპოვება    

6685 მ3
2,1 ჰა

00758 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ახალი 
სამშენებლო 

160 100341

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე თუთიანის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, სოფ. ძეგვი)

ი/მ „ბესიკ კვახაძე“
ს/კ 

31001004172
30.12.08     
18.04.26

ჯამური 
მოპოვება   
92200 მ3

0,8 ჰა
00073 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

161 100345

№78 ჭაბურღილის თერმული 
წყლის (ბალნეოლოგიური) 
მოპოვება (გორის რ-ნში, სოფ. 
ბიისის მიმდებარედ)

ფ/პ რუსუდან 
გიორგაძე

30.12.08     
25 წელი

600 მ3/დღ.ღ 0,075 ჰა



162 100346

მდ. მტკვრის ხეობის მარჯვენა 
ფერდობზე №7 და №8 
ჭაბურღილების თერმული 
წყლის (სათბურისათვის) 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნში, 
სოფ. წრომი)

ფ/პ ალექსანდრე 
მაჩაბელი

30.12.08     
25 წელი

345,5 მ3/დღ.ღ 0,785 ჰა

163 100348
„წინარეხის“ კირქვის 
მოპოვება (კასპის რ-ნში, სოფ. 
წინარეხი)

შპს 
„თბილცემენტი“

30.12.08     
20 წელი    

ჯამური 
მოპოვება   
1020000 მ3

4,08 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1338  05.08.10წ.

164 100349
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. რუსთავის 
მიმდებარედ)

კ.ს. „მემანიშვილი 
და კომპანია“

30,12,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
16200 მ3

0,54 ჰა ვადა გაუვიდა

165 100350
„წინარეხის“ კირქვის  
მოპოვება (კასპის რ-ნში, სოფ. 
წინარეხი)

შპს 
„თბილცემენტი“

30.12.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
5118720 ტ

6,88 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1337  05.08.10წ.

166 100351
„წინარეხის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
რ-ნში, სოფ. წინარეხი)

შპს 
„თბილცემენტი“

30.12.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
1797000 მ3

5,99 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1336  05.08.10წ.

167 100353
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნში, სოფ. 
სართიჭალა)

ფ/პ ბახტიარ 
ნოვრუზოკი

30.12.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   5000 

მ3
0,12 ჰა ვადა გაუვიდა

168 100354
„წინარეხის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
რ-ნში, სოფ. კავთისხევი)

სს „კავკაზ 
ცემენტი“

30.12.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
3876240 ტ

5,89 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1313  02.08.10წ.

169 100356

მდ. გუჯარეთის წყლის 
ხეობის მარჯვენა ფერდობზე 
№1 და №2 წყარეობის მტკნარი 
წყლის (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნში,

შპს „ბორჯომი 
ვალი სფრინგს_ბი 

ვი ეს“

30.12.08     
25 წელი

30 მ3/დღ.ღ 0,14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/264  
20.07.11წ.



170 100357
მდ. თეთრი არაგვის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნში, სოფ. ქვეშეთი)

შპს „საქართველოს 
სამხედრო გზა“

30.12.08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
90000 მ3

3 ჰა ვადა გაუვიდა

171 100358
„კოწახურას“ კირქვის 
მოპოვება (კასპის რ-ნში, სოფ. 
მეტეხი)

შპს „ეკო ცემენტი“
30.12.08     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
2490900 ტ

7,22 ჰა
გაუქმდა ბრძ. №1-1/854 
27.05.10წ.

172 100359
გრანიტების (გამოფიტული) 
მოპოვება (წალკის რ-ნში), 
სოფ. ქვემო ხარაბა)

შპს „პემზა“
30,12,08     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
169000 მ3

1,69 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№340  
27.09.13წ.

173 100361

მდ. ნატანების ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. მერია)

შპს „გორა“
31.12.08     
11.08.16

ჯამური 
მოპოვება   
60264 მ3

6,95 ჰა
00245 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა      
ვადა გაუვიდა

174
100362       

(ყადაღა)

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნში, 
სოფ. ყარაჯალარი)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

31.12.08     
29.10.12

ჯამური 
მოპოვება   
24194 მ3

1,55 ჰა

00947 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ახალი 
სამშენებლო 
ტექნოლოგიებმა“      
გაუქმდა ბრძ.№1-1/98  

176 100364

„კაწალხევის“ წყაროს წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(დუშეთის რ-ნში, სოფ. 
ჩარგალის მიმდებარედ)

შპს „ჩარგალის 
წყაროები“

ს/კ 229283398
12.01.09     
25 წელი

6 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

177 100366
მდ. ენგურზე „იფარის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მესტიის რ-
ნში, სოფ. Qვემო იფარი)

შპს „ენგური 2006“
28.01.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
15300 მ3

0,51 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/786  
18.05.10წ.

178 100367
მდ. არაგვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნში, 
სოფ. წიწამური)

ი/მ „გიორგი 
ალავერდაშვილი“

12.01.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
40000 მ3

0,58 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/245  
01.08.12წ.



179 100369
„გოგნის“ კირქვის მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნში, სოფ. 
გოგნი)

შპს „ბაზილიკა“
27.01.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
1300000 მ3

5,2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/11  
06.01.11წ.

180 100373

№1 და №2 წყაროს მტკნარი 
წყლის (ჩამოსხმა) მოპოვება 
(ყაზბეგის რ-ნში, სოფ. 
უხათის მიმდებარედ)

ფ/პ კონსტანტინე 
იაკობიშვილი

21.01.09     
25 წელი

130 მ3/დღ.ღ 0,14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/614   
12.12.11წ.

181
100375       

(ყადაღა)

მდ. არაგვის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
წიწამურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

23.01.09     
12.06.11

ჯამური 
მოპოვება    

3852 მ3
0,615 ჰა

01109 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ახალი 
სამშენებლო 
ტექნოლოგიებმა“   

182 100376
მდ. ფარავნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ნინოწმინდის რ-
ნში, სოფ. საღამო)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

22.01.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
32400 მ3

1,08 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1800  15.11.10წ.

183 100377
მდ. ხრამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკის რ-ნში, სოფ. 
ედიკილისა)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

22.01.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
64000 მ3

2,16 ჰა ვადა გაუვიდა

184 100378
მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (აბაშის რ-
ნში, სოფ. მარანი)

შპს „ოლიმპი 2006“
19.02.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
100000 მ3

1,86 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/653  
13.11.12წ.

185 100380
„კუშის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკის რ-ნში, სოფ. 
კუში)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

22.01.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
99900 მ3

3,33 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1804  15.11.10წ.

186 100381
„პირველი მაისის“ კირქვის 
მოპოვება (ხობის რ-ნში, სოფ. 
ბულიცკუ)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

ს/კ 244559722
27.01.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
225000 მ3

1,5 ჰა

187 100382

მდ. ლიახვზე „ახალდაბის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის რ-ნში, სოფ. 
ახალდაბა)

შპს „შარა“
23.01.09     
18.12.13

ჯამური 
მოპოვება   
100000 მ3

1,9 ჰა

100339 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„იბოლიამ“       ვადა 
გაუვიდა



188 100383

მდ. ლიახვზე „ახალდაბის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის რ-ნში, სოფ. 
ახალდაბა)

შპს „იბოლია“
23.01.09     
18.12.13

ჯამური 
მოპოვება   
350000 მ3

7,33 ჰა

100339 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„შარას“          ვადა 
გაუვიდა

189 100385
მდ. გუჯარეთის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნში, 
სოფ. არდაგანი)

შპს „მშენებელი_4“
28.01.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
19200 მ3

0,64 ჰა ვადა გაუვიდა

190 100387

„ეშმაკის ხევის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(დუშეთის რ-ნში, სოფ. 
ანანური)

ფ/პ იოსებ 
კაჭკაჭური

28.01.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   6500 

მ3
0,13 ჰა

191 100388
„კოლაგირის“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნში, 
სოფ. კოლაგირი)

ფ/პ ვუგარ 
ბაირამოვი

28.01.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
715000 მ3

7,15 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/449  
26.03.10წ.

192 100395
მდ. ლიახვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნში, სოფ. 
ახალდაბა)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო №1“

29.01.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
330000 მ3

11 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/56  
25.01.13წ.

193
100398      

(ყადაღა)

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
წიწამური)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

29.01.09     
03.09.12

5746 მ3/წელ 1,73 ჰა

00805 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ახალი 
სამშენებლო 
ტექნოლოგიებმა“     
გაუქმდა ბრძ.№1-1/110  

194
100399      

(ყადაღა)

მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. მერია)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

29.01.09     
24.07.12

ჯამური 
მოპოვება  
60800 მ3

5,7 ჰა

100355 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ახალი 
სამშენებლო 
ტექნოლოგიებმა“

195 100400

მდ. მტკვარზე „ურბნისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქარელის რ-ნში, სოფ. 
ურბნისი)

ი/მ „მალხაზ 
ტრამაკიძე“

30.01.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
60000 მ3

1,94 ჰა ვადა გაუვიდა



196 100401
„იორმუღანლოს“ ქვიშის 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნში, 
სოფ. იორმუღანლო)

ფ/პ ლეილა 
ოტიაშვილი

30.01.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
150000 მ3

5 ჰა

იჯარით გადასცა ი/მ 
„ნუგზარ ჭანტურიას“ 
(პირ.#36001000442) 
2015 წლის 25 
თებერვლიდან 1 წლის 
ვადით

197 100403

„ხორენიის“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ახალქალაქის რ-ნში, სოფ. 
ხორენია)

შპს „საინჟინრო-
სამშენებლო 
ჯგუფი“

03.02.09     
4 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
450000 მ3

3 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1135  29.06.10წ.

198 100404

„ხანჩალის“ გრანოდიორიტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ნინოწმინდის რ-ნში, სოფ. 
ხანჩალი)

შპს „მმს-2008“
19.02.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
50000 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

199
100406      

(ყადაღა)

ტეშენიტის მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი, სოფ.სოფ. 
ბუეთი და ცუცხვათი)

სს „გრანიტი“ ს/კ 212679430
04.02.09     
27.09.26

ჯამური 
მოპოვება    

9540 მ3
2,6 ჰა

ფ/პ ლაშა 
კლდიაშვილმა 00330 
ლიცენზია გადასცა შპს 
„გეოსერვისი-2007“-ს     
01065 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გეოსერვისი-2007“-მა

200 100407
ტეშენიტის მოპოვება 
(ტყიბულის რ-ნი, სოფ.სოფ. 
ბუეთი და ცუცხვათი)

შპს „გეოსერვისი-
2007“

04.02.09     
27.09.26

ჯამური 
მოპოვება    
30400 მ3

8,3 ჰა

01065 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა სს 
„გრანიტს“           
გაუქმდა ბრძ.№1-1/307  
28.02.11წ.

201
100410      

(ყადაღა)

მდ. ლუხურას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
იგოეთი)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

19.02.09     
26.10.12

ჯამური 
მოპოვება  
24000 მ3

1,2 ჰა

00948 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ახალი 
სამშენებლო 
ტექნოლოგიებმა“

202
100409       

(ყადაღა)

მდ. ქსანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

19.02.09     
28.10.12

ჯამური 
მოპოვება  
67500 მ3

2,25 ჰა

01148 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ახალი 
სამშენებლო 
ტექნოლოგიებმა“



203 100413
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის რ-ნში, 
სოფ. კორტანეთი)

შპს „მშენებელი-4“
20.02.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
20700 მ3

0,69 ჰა ვადა გაუვიდა

204 100414

„დაფნარის“ კირქვის 
(საღორღე) მოპოვება 
(სამტრედიის რ-ნში, სოფ. 
დაფნარი)

ი/მ „მინაშვილი 
მზისანა“

20.02.09     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
105825 მ3

1,66 ჰა ვადა გაუვიდა

205 100416

მდ. ტეხურზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, სოფ. 
ქვ.სორტას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ გია 
პანფილოვი

27.02.09     
20.12.12

ჯამური 
მოპოვება  
49500 მ3

1,65 ჰა

01003 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან კილასონიამ  
გაუქმდა ბრძ.№13/44  
25 01 12წ

206 100417
კირქვის მოპოვება (ხობი, სოფ. 
ბულიწკუ)

ი/მ „ზურაბ 
ლომაია“

06.03.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
28000 მ3

0,28 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1305/ს 
18.10.19წ.

207 100420

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგებისათვის) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
მიმდებარედ)

შპს „სოგური“ ს/კ 200032213
12.03.09     
25 წელი

350 მ3/დღღ 0,07 ჰა

208 100424
„კოლაგირის“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეული, სოფ. 
კოლაგირი)

ფ/პ რაუფ 
მამედოვი

17.03.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
873600 მ3

7,28 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/535  
14.04.10წ.

209 100425

„პატარა მუღანლოს“ 
ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარედ)

შპს „ნაგაზი“
12.03.09     
31.10.28

ჯამური 
მოპოვება   
1662500 მ3

5,4 ჰა

100257 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ზაქირ ბაირამოვმა“       
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1675  12.10.10წ.



210 100426

„პატარა მუღანლოს“ 
ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარედ)

ფ/პ ნატალია 
კვანტალიანი

12.03.09     
31.10.28

ჯამური 
მოპოვება   
1000000 მ3

5,25 ჰა
100257 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ზაქირ ბაირამოვმა“

211 100427
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ.თბილისი, 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ბენი“
12.03.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
54000 მ3

1,8 ჰა ვადა გაუვიდა

212 100429
„ხოსპიოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქი, სოფ. 
ხოსპიო)

შპს „საინჟინრო-
სამშენებლო 
ჯგუფი“

10.04.09    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება   
40800 მ3

1,36 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1926  08.12.10

213 100430
„ხიდისთავის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორი, სოფ. 
ხიდისთავი)

ი/მ „კახაბერ 
სოღულაშვილი“

10.04.09    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება   
55000 მ3

1,82 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/144    
10.06.11წ.

215 100433
მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუ, 
სოფ. ლეწურწუმე)

ი/მ „როლანდი 
საჯაია“

16.03.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
15000 მ3

0,5 ჰა ვადა გაუვიდა

216 100434

მიწიქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო) მოპოვება 
(ოზურგეთი, სს 
„ოზურგეთლუდის“ 
ტერიტორია)

სს 
„ოზურგეთლუდი“

ს/კ 237058447
16.03.09     
25 წელი

5 მ3/დღღ 0,07 ჰა

217 100435
მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობი, სოფ. 
ბიას მიმდებარედ)

შპს „კარიერი“
16.03.2009   

5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
302100 მ3

10,07 ჰა ვადა გაუვიდა

218 100436
მდ. ნატანებზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთი, სოფ. 
გურიანთა)

შპს „კრედო-XXI“
18.03.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
152400 მ3

5,08 ჰა ვადა გაუვიდა



219 100441
„დოღლაურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის რ-ნი, 
სოფ. დოღლაური)

შპს „როკო 
აგოსტინო ე 

ფილი“

23.03.09     
25.01.13

ჯამური 
მოპოვება  
170000 მ3

5,21 ჰა

01097 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯეორტემ“        
ვადა გაუვიდა

220 100443
„ხოსპიოს“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ახალქალაქი, სოფ. ხოსპიო)

შპს „მეეკი“
10.04.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
75600 მ3

1,08 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1307  02.08.10წ.

221 100448
მდ. ხობის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკი, სოფ. ხორშა)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

27.03.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
30000 მ3

0,43 ჰა ვადა გაუვიდა

222 100451

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
ფერმის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მიქსორი“
27.03.09     
26.04.12

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

4,5 ჰა

100442 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაზა ფანცულაიამ   
გაუქმდა ბრძ.№13/622  
15.12.11წ.

223 100454
მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდი, სოფ. 
Aახალი აბასთუმანი)

შპს „მური“
01.04.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
50000 მ3

1,18 ჰა ვადა გაუვიდა

224 100453
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძა, სოფ. 
კუნცა)

შპს „ბელ-ბაუ“
02.04.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
93600 მ3

3,12 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/373  
16.09.11წ.

225 100455        
მდ. არაგვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნში, 
სოფ. წიწამური)

ფ/პ ჯუმბერ 
აბრამიშვილი

31.03.09     
24.10.13

ჯამური 
მოპოვება   
23100 მ3

0,77 ჰა

100240  ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „GBK ინერტული 
მასალების კომპანიამ“   
გაუქმდა ბრძ.№13/180   
19.03.12წ.



226 100456
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. 
მუხური)

ი/მ „იუზი 
კორკელია“

06.04.09     
27.08.13

ჯამური 
მოპოვება   
29205 მ3

1,02 ჰა
00785 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ლევან ხორავამ“

227 100458
ქვა, ღორღი, ქვიშის (სამთო 
ბალასტი) მოპოვება (გორი, 
სოფ. ახალშენი)

შპს „აშტრომ 
ინტერნეშენალის 
წარმომადგენლობ
ა საქართველოში“

14.04.09     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
172000 მ3

0,86 ჰა ვადა გაუვიდა

228
100461       

(ყადაღა)

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნში, 
სოფ. კრწანისი)

შპს „ჯორჯიან 
მანინგ+“

14.04.09     
12.06.13

ჯამური 
მოპოვება 44100 

მ3
1,47 ჰა

100066 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დალა 73“-მა      
გაუქმდა ბრძ.№1-1/83  
02.02.11წ.

229
100462       

(ყადაღა)

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მანინგ+“

14.04.09     
23.03.14

ჯამური 
მოპოვება   
26000 მ3

0,7 ჰა

100440 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დალა 73“-მა     
გაუქმდა ბრძ.№1-1/84  
02.02.11წ.

230 100463

მდ. თურდოს ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნი, 
სოფ. ვარდისუბანი)

შპს „სერპანტინი“
08.04.09     
01.08.16

ჯამური 
მოპოვება   
20700 მ3

1,6 ჰა

00224 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა       
გაუქმდა ბრძ.№13/194  
23.03.12წ.

231 100468

ფეროშენადნობთა ქარხნის 
ნარჩენების (წიდა) მოპოვება 
(ზესტაფონი, შპს „საქარის 
ღვინის ქარხნის“ 
ტერიტორიაზე)

შპს „ეკომეტალი“
15.04.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
24000 ტ

1,15 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/179   
19.03.12წ.

232 100469
მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობში, სოფ. 
ჩიხუ)

შპს „კარიერი“
15.04.09     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება   
42900 მ3

1,43 ჰა ვადა გაუვიდა

233 100471
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთა, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „ცეკური“
14.04.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
25000 მ3

0,68 ჰა ვადა გაუვიდა



234
100473      

(ყადაღა)

მდ. იორზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. სართიჭალის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ახალი 
სამშენებლო 

ტექნოლოგიები“

14.04.09     
24.07.12

ჯამური 
მოპოვება  
157500 მ3

3,5 ჰა
00710 ლიცენზიის 
დუბლიკატი          ვადა 
გაუვიდა

235 100476

ჭაბურღილების მტკნარი 
წყლის (სსვა სამეწარმეო 
მიზნით) მოპოვება (ბორჯომი, 
სოფ. ციხისჯვარი)

ბაქო-თბილისი-
ჯეიჰანის 

მილსადენი 
კომპანია

ს/კ 204992785
14.04.09     
25 წელი

7 მ3/დღღ 0,07 ჰა

236 100478
მდ. ჩხოუშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდში, სოფ. 
ნაწულუკუ)

ი/მ „რევაზ 
ქავთარაძე“

15.04.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
16000 მ3

0,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№290  
09.09.13წ.

237 100480

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე ავჭალა 2-ის II 
უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „GBK“
22.04.09 

09.06.2026

ჯამური 
მოპოვება  
56340 მ3

1,8 ჰა

00996 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კარიერი-
თბილისმა“

238 100482

მდ. ხრამზე კულარის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მარნეულის 
რ-ნი, სოფ. ზემო კულარის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ალვანი“
22.04.09     
04.10.14

ჯამური 
მოპოვება     
62700 მ3   

2,09 ჰა
00927 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქცია 2007“-მა

239 100484

მდ. ფოცხოვის ნაპირზე 
ჭაბურღილის მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(ქ. ახალციხე)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

08.05.09     
10 წელი

600 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/668  
28.12.11წ.

240 100485

ჭაბურღილის მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(ქ. ზუგდიდში, სოფ. ინგირის 
მიმდებარედ)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

08.05.09     
10 წელი

600 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/667  
28.12.11წ.

241 100486
ჭაბურღილის მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(ქ. ზუგდიდი)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

08.05.09     
10 წელი

150 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/666  
28.12.11წ.

242 100487
ჭაბურღილის მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(ოზურგეთში, სოფ. ნატანები)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

08.05.09     
10 წელი

100 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/665   
28.12.11წ.



243 100488
ჭაბურღილის მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(ქ. ქუთაისი)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

08.05.09     
10 წელი

60 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/664  
28.12.11წ.

244 100489
ჭაბურღილის მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(ქ. საგარეჯო)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

08.05.09     
10 წელი

50 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/669   
28.12.11წ.

245 100490
ჭაბურღილის მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(ქ. ზესტაფონი)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

08.05.09     
10 წელი

200 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/671  
28.12.11წ.

246 100491
ჭაბურღილების მტკნარი 
წყლის (წყალმომარაგება) 
მოპოვება (ქ. სამტრედია)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

08.05.09     
10 წელი

500 მ3/დღღ 0,35 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/670  
28.12.11წ.

247 100492

მდ. მაშავერაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი, 
სოფ. მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მექანიზმი“
08.05.09 
30.01.13

ჯამური 
მოპოვება  
137700 მ3

4,84 ჰა

01119 ლიცენზიის 
ნაწილი             01132 
ლიცენზიის 
დუბლიკატი

248 100493
მდ. დებედას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნში, 
სოფ. კირიხლო)

შპს „დოვრუშ 
ალი“

08.05.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
225000 მ3

7,42 ჰა ვადა გაუვიდა

249 100495

ჭაბუღილების მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(მარნეული, სოფ. Iმირის 
მიმდებარედ)

შპს „სოგური“ ს/კ 200032213
08.05.09     
25 წელი

2000 მ3/დღღ 0,14 ჰა

250 100497

„ეფრემოვკას“ ანდეზიტო-
დაციტების (საღორღე) 
მოპოვება (ნინოწმინდაში, 
სოფ. ეფრემოვკა)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

08.05.09     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
85600 მ3

1,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/588  
22.04.10წ.

251 100498

„გორელოვკის“ ანდეზიტებისა 
და ანდეზიტო-დაციტების 
(საღორღე) მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. 
გორელოვკა)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

08.05.09     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
38000 მ3

0,95 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/93  
02.02.11წ..



252 100499
მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი)

შპს „კასპის 
საგზაო“

11.05.09     
07.03.11

ჯამური 
მოპოვება   
16803,9 მ3

8,5 ჰა
00046 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა     
ვადა გაუვიდა

253 100502

წყაროს წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ოზურგეთის რ-ნში, სოფ. 
ფამფალეთი)

შპს „ძამა NGD“
18.05.09     
18.09.33

5,76 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

100172 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გენადი 
ინწკირველმა“

254
100503       

(ყადაღა)

„ბანოჯას“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(წყალტუბო, სოფ. ბანოჯა)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

21.05.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
176000 მ3

4,4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/112  
02.02.11წ.

255 100506
„ზედა ეწერის“ მერგელების 
მოპოვება (ზუგდიდში, სოფ. 
ძედა ეწერა)

ი/მ „თამაზი 
თორდია“

03.06.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   2800 

მ3
0,04 ჰა ვადა გაუვიდა

256 100508

ციხისძირის საბადოს სამხრეთ 
ნაწილის II უბანზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის რ-
ნი, სოფ. ქსანი)

ი/ს „სანტუციო“ 
_ბადრი 

იშხანიშვილი

25.05.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
54970 მ3

4,41 ჰა
00210 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა    
ვადა გაუვიდა

257 100509

გაჯის (თიხიანი თაბაშირი) 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. გამარჯვების მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ტასია-ჯი“
25.05.09     
02.03.10

ჯამური 
მოპოვება  6000 

ტ
0,6 ჰა

00476 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბურჯმა“        
გაუქმდა ბრძ.№1-1/536  
14.04.10წ.

258 100513

„გადიდის“ ტუფობრექჩიების 
და ტუფოქვიშაქვების 
მოპოვება (ვანში, სოფ. 
გადიდი)

ფ/პ ლაშა ლეჟავა
01.06.09     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
20000 მ3

0,4 ჰა ვადა გაუვიდა

259 100515

მდ. ცხენისწყალზე „ხოპურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ლენტეხში, სოფ. ხოპურის 
მიმდებარედ)

შპს „ცეკური“
01.06.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
44800 მ3

1,43 ჰა ვადა გაუვიდა



260 100516

„დილიკაურის“ ქვიშის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ზესტაფონის რ-ნში, სოფ. 
დილიკაური)

შპს „დილატო 
ჯგუფი“

05.06.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
43800 მ3

0,73 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#622/ს 
13.05.19წ.

261 100517
„ოხომირას“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულში, სოფ. ოხომირა)

შპს „ოხომირა 
2009“

05.06.09     
27.03.19

ჯამური 
მოპოვება   
156000 მ3

1,04 ჰა

100452 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კოკა 97“-მა               
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2017 
წლის 24 ოქტომბეის 
#21-05/161017 
წერილით                         
ვადა გაუვიდა

262 100518

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
სანაპიროზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. ქეშალო)

ი/მ „ელზა   
მესტიაშვილი“

05.06.09     
22.02.16

ჯამური 
მოპოვება   
89940 მ3

6,9 ჰა
00043 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

263 100519
მდ. მტკვარზე „ბორჯომის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ბორჯომი)

შპს „მშენებელი“
05.06.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
20000 მ3

0,53 ჰა ვადა გაუვიდა

264 100522
მდ. მესტიაჭალის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. მესტია)

შპს „სვანეთის 
გზა“

05.06.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
151500 მ3

5,05 ჰა ვადა გაუვიდა

265 100523
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთაში, სოფ. 
ძეგვი)

ი/მ „ბადრი 
წერეთელი“

05.06.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
59100 მ3

1,97 ჰა ვადა გაუვიდა

266 100526
„სვენეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორში, სოფ. 
სვენეთი)

შპს „აშტრომ 
კონტრაკტინგ 

ჯორჯია“

15.06.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
123200 მ3

1,76 ჰა ვადა გაუვიდა



267 100527

„იტავაზა I“-ის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერეში, 
სოფ. იცქისი)

შპს „ჯეო კვარცი“
15.06.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
150000 მ3

3 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#474/ს 
05.04.19წ.

268 100528
„ეწერის“ კვარციანი ქვიშის 
მოპოვება (ჭიათურაში, სოფ. 
ეწერი)

ი/მ „აბესაძე 
მურმანი“

ს/ნ 
54001000499

17.06.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
72000 მ3

0,9 ჰა

269 100531

ბაბაკიარის საცემენტე 
კირქვის საბადოზე საცემენტე 
კირქვის მოპოვება 
(მარნეული)

შპს „პაიონიერ 
ცემენტ 

ინდასტრიზ 
ჯორჯია 

ლიმიტიდი“

ს/ნ 204560572
18.06.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   

169261500 ტ
122,5 ჰა

270 100532
ბაზალტის ქვის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „ეტალონი 
აიდან“-ი

18.06.09     
09.06.16

ჯამური 
მოპოვება   8000 

მ3
4,09 ჰა

00165 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ბაირამოვ უზეირ“-
მა                                
ვადა გაუვიდა

271 100533
მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერეში, სოფ. ჩიხა)

ასოციაცია „ატუ“
18.06.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
304500 მ3

10,15 ჰა ვადა გაუვიდა

272 100535
„ხორენიას“ დოლერიტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ახალქალაქში, სოფ. ხორენია)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

19.06.09     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
200000 მ3

2,1 ჰა ვადა გაუვიდა

273 100536

„სპასოვკას“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. 
სპასოვკა)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

19.06.09     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
90000 მ3

0,9 ჰა
გაუქმდა ბრძ.31-1/92  
02.02.11წ.



274 100537
მდ. მტკვარზე „ხერთვისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ასპინძაში, სოფ. ხერთვისი)

საქართველოში 
შპს 

„აზერინშაატსერვი
სი“-ს 

წარმომადგენლობ
ა

19.06.09     5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება   
44700 მ3

1,49 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/376  
16.09.11წ.

275 100538
მდ. ყვირილაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონში, სოფ. 
პირველი სვირი)

შპს „დელტა 
სვირი“

19.06.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
120000 მ3

3,79 ჰა ვადა გაუვიდა

276 100542
ინერტული მასალის მოპოვება 
(წალკის რ-ნი, სოფ. დარაკოი-
ჯინისის გზის გასწვრივ)

შპს „წალკა-
ავტოგზა“

19.06.09     
03.02.16

ჯამური 
მოპოვება   
35550 მ3

1,08 ჰა
00021 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

277 100543
„ჩელთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარელში, სოფ. 
შილდა)

შპს „საქართველოს 
მარანი“

08.07.09    
03.06.14

ჯამური 
მოპოვება   
11100 მ3

0,37 ჰა
100524 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თენგიზ ჯიქიამ

278 100544
მდ. ლიახვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორში, სოფ. 
ახალდაბა)

შპს „იბოლია“
08.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
800000 მ3

8,25 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/146    
10.06.11წ.

279 100549
მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთაში, 
სოფ. ძეგვი)

შპს „ივერმშენი-2“
08.07.09     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება   
30300 მ3

1,01 ჰა ვადა გაუვიდა

280 100554
მდ. მტკვარზე „იდუმალას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ასპინძაში, სოფ. იდუმალა)

შპს „გონიო“
09.07.09     
25.05.14

ჯამური 
მოპოვება   
203700 მ3

6.31
100511 ლიცენზიაში 
ცვლილება (I უბანი 
ამოიღეს)



281 100556

საფლუსე კირქვების საბადოს 
მარჯვენა უბანზე კირქვების 
მოპოვება (დედოფლისყწაროს 
რ-ნი)

შპს „საქცემენტი“
09.07.09     
15.02.11

ჯამური 
მოპოვება   

12610000 ტ
8,45 ჰა

100308 ლიცენზია 
იჯარით გადასცა სს 
„ქართულ ფოლადმა“     
ვადა გაუვიდა

282 100557
„გოხნარის“ ბაზალტის 
(ღორღი) მოპოვება 
(თეთრიწყარო, სოფ. გოხნარი) 

შპს „იბერკომპანი“
09.07.09     
09.07.11

ჯამური 
მოპოვება   
100000 მ3

10,57 ჰა

100529 ლიცენზია 
იჯარით გადასცა შპს 
„სალიმ“   გაუქმდა ბრძ. 
1-1/203   12.02.10წ.

283 100559
„ლენტეხის“ ქვიშაქვების 
მოპოვება (ლენტეხი)

შპს „ცეკური“
20.07.09     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება   4750 

მ3
0,095 ჰა ვადა გაუვიდა

284 100560
მდ. ცხენისწყალზე „ღვედის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხონში, სოფ. ღვედი)

შპს „ცეკური“
20.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
16500 მ3

0,55 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/194  
14.02.11წ.

285 100561
მდ. ცხენისწყალზე „ცაგერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ცაგერში, სოფ. ბარდნალა)

შპს „ცეკური“
20.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
30000 მ3

0,97 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/149  
29.02.12წ.

286 100563
მდ. იორზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთში, სოფ. 
ახალსოფელი)

ფ/პ ლაზარე 
ციხელაშვილი

20.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   5700 

მ3
0,19 ჰა

გაუქმდა ბრძ. №13/589  
07.12.11წ.

287 100564
მდ. ხობის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხობი, სოფ. 
პირველი გურიფული)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

20.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
15000 მ3

0,39 ჰა ვადა გაუვიდა

288 100565
„სვენეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორში, სოფ. 
სვენეთი)

საქართველოში 
შპს „აშტრომ 

ინტერნეშენალის“ 
წარმომადგენლობ

ა

20.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
336000 მ3

4,2 ჰა ვადა გაუვიდა



289 100566
მდ. აბაშაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილში, სოფ. 
ზემო ნაგვაზაო)

შპს 
„მარტვილავტოგზ

ა“

24.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
22200 მ3

0,74 ჰა ვადა გაუვიდა

290 100567

მდ. ყვირილაზე „ყვირილის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლაში, სოფ. 
ბარდუბანი)

შპს „დელტა 
სვირი“

24.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
400000 მ3

22,97 ჰა ვადა გაუვიდა

291 100568
მდ. ხრამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკის რ-ნი, სოფ. 
წინწყარო)

შპს „როუდ-
ტექნიქსი“

24.07.09     
26.11.13

ჯამური 
მოპოვება   
95300 მ3

3,31 ჰა

100323 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ 
ოსიაშვილმა          
გაუქმდა ბრძ.№13/520  
11.11.11წ.

292 100569
„ნარდევანის“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება (წალკის 
რ-ნში, სოფ. ნარდევანი)

შპს „როუდ-
ტექნიქსი“

24.07.09   
08.01.19

ჯამური 
მოპოვება   
60000 მ3

2 ჰა

100365 ლიცენზია 
მთლიანად გადსცა ფ/პ 
ფრიდონ ადიკაშვილმა  
100419 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აი-ეს-პი 
ფაუნდეიშენმა“          
გაუქმდა ბრძ.№13/519  
11.11.11წ.

293 100570

მდ. გლადანის ხევის 
ლელუბნისა და მამკოდას I,II 
და III უბნებზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

შპს „მონოლითი“
24.07.09     
12.02.12

ჯამური  
მოპოვება  
41735 მ3

5,18 ჰა

00465 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
პაპაშვილმა          00499 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ჩერო 
ჯგუფმა“       ვადა 
გაუვიდა

294 100571
„შიპიაკის“ გრანიტოიდების 
(საღორღე) მოპოვება 
(წალკაში, სოფ. შიპიაკი)

შპს „ბაზისი 2007“
27.07.09     
19.06.14

ჯამური 
მოპოვება   
300000 მ3

2,52 ჰა

100540 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით 
ხაბაზაშვილმა

295 100574
„ხეკორძის“ ქვიშაქვის 
მოპოვება (მცხეთაში, სოფ. 
ხეკორძა)

შპს „ციცხვი 2008“
27.07.09     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
60000 მ3

0,6 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/358  
30.08.12წ.

296 100575
მდ. რიონზე „სალხინოს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ვანში, სოფ. სალხინო)

ი/მ „ფუტკარაძე 
გიორგი“

27.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
99000 მ3

3,29 ჰა
გაუქმდა ბრძ. №13/310  
22.08.11წ.



297 100577
„დარაქოის“ ქვიშა, ღორღის, 
თიხნარის მოპოვება (წალკის 
რ-ნში, სოფ. დარაქოი)

შპს „როუდ-
ტექნიქსი“

27.07.09     
09.01.14

ჯამური 
მოპოვება   
19000 მ3

0,3 ჰა

100370 ლიცენზია 
მთლიანად გადსცა ფ/პ 
ფრიდონ ადიკაშვილმა  
100418 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აი-ეს-პი 
ფაუნდეიშენმა“         
გაუქმდა ბრძ.№13/518   
11.11.11წ.   

298 100578

მდ. ტეხურაზე 
„ახალსოფლის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკში, სოფ. 
ახალსოფელი)

ი/მ „დემურ 
ჯანაშია“

27.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
10000 მ3

0,2 ჰა ვადა გაუვიდა

299 100580

მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
მიზნით) მოპოვება 
(თბილისში, ისანი-სამგორი რ-
ნი)

შპს „კნაუფ გიპს 
თბილისი“

27.07.09     
25 წელი

40 მ3/დღღ 0,07 ჰა

300 100581
კირქვის მოპოვება (მცხეთაში, 
სოფ. სასხორი)

შპს „დევილაქი“
27.07.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
4760438 ტ

9,1 ჰა

301 100583
მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთაში, 
სოფ. ვარდისუბანი)

შპს „მიქსორი“
23.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
82800 მ3

2,76 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/621  
15.12.11წ.

302 100584
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
მიზნით) მოპოვება (ქ. 
გურჯაანი)

შპს „აისი“
28.07.09     
25 წელი

20 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№77  
14.02.14წ.

303 100585
„იდუმალას“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ასპინძაში, სოფ. იდუმალა)

შპს „ახალციხის 
ღვინის ქარხანა“

27.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
57600 მ3

1,92 ჰა

ვადა გაუვიდა



304 100586
„მაგრანეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთში, სოფ. 
მაგრანეთი)

შპს „ახალმშენი+“
28.07.09     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
85000 მ3

1,59 ჰა

ვადა გაუვიდა

305 100587
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიაში, სოფ. 
დაბლა-გომი)

შპს „ბუნების 
ქომაგი“

30.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
25800 მ3

0,86 ჰა

ვადა გაუვიდა

306 100588
„ხოსპიოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქში, სოფ. 
ხოსპიო)

შპს „მეეკი“
30.07.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
18600 მ3

0,62 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1310  02.08.10წ.

307
100589       

(ყადაღა)

კრწანისის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბანში, სოფ. 
კრწანისი)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

30.07.09     
18.09.12

ჯამური 
მოპოვება  
52300 მ3

5,23 ჰა

00851 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიგლა ვარდიამ    
გაუქმდა ბრძ.№1-1/103  
02.02.11წ.

308 100590
მდ. ღიონზე „ქუთაისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ქუთაისი)

შპს „სერვისი“
05.08.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
50100 მ3

1,67 ჰა ვადა გაუვიდა

309 100592
მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნში, 
სოფ. მერია)

შპს „ვა-გო“
05.08.09     
02.10.13

ჯამური 
მოპოვება    
89700 მ3

2,99 ჰა

100256 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუთი+“-მა               
100332 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

310 100595
მდ. რიონზე „ქუთაისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქ.ქუთაისის მიმდებარედ)

შპს „უნივერსალი-
გ“

06.08.09     
18.08.13

ჯამური 
მოპოვება    
200000 მ3

2,63 ჰა

100131 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი ჩიხლაძემ



311 100596
მდ. ძირულას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნში, 
სოფ. ძირულა)

შპს „ხიდმშენი 
№2“

07.08.09     
17.10.13

ჯამური 
მოპოვება   
11300 მ3

0,74 ჰა
100226 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ხიდმშენმა“

312 100597
მდ. ძირულას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის რ-ნში, 
სოფ. ძირულას მიმდებარედ)

შპს „ხიდმშენი 
№2“

07.08.09     
18.09.13

ჯამური 
მოპოვება   
10200 მ3

0,51 ჰა
100192 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ხიდმშენმა“

313 100599

მდ. მაშავერას ნაპირზე 
რატევანის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი, 
სოფ. რატევანი)

„საბა +++“
10.08.09     
12.06.12

ჯამური 
მოპოვება  
52500 მ3

3,2 ჰა

00643 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლორნეტა 
მურცხველაძემ        

315 100601
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(გურჯაანის რ-ნი)

ფ/პ ეთერ 
იაკობიშვილი

10.08.09     
19.10.32

5 მ3/დღღ 0,14 ჰა

00935 ლიცენზია 
მემკვიდრეობით 
გადაეცა ფ/პ ირაკლი 
იაკობიშვილისგან       
გაუქმდა ბრძ.№13/407    
30.03.12წ.

316 100602
მდ. ყვირილაზე „სვირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონში, სოფ. სვირი)

შპს „საპოვნელა +“
10.08.09     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება      
460000 მ3

8,39 ჰა ვადა გაუვიდა

317 100603

მდ. ყვირილაზე „პირველი 
სვირის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონში, სოფ. 
პირევლი სვირი)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

10.08.09     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
40000 მ3

3,03 ჰა ვადა გაუვიდა

318 100605
მდ. ქვაბლიანზე „ქვაბლიანის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ადიგენის რ-ნში, სოფ. უდე)

შპს „თორნიკე“
20.08.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
110400 მ3

3,68 ჰა ვადა გაუვიდა



319 100606
„აბაშის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (აბაშაში, სოფ. 
ძველი აბაშის მიმდებარედ)

ი/მ „რობერტი 
ჭანტურია“

10.08.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
30000 მ3

0,67 ჰა ვადა გაუვიდა

320 100607
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თბილისში, 
ფონიჭალა)

ფ/პ ირაკლი 
ლომთაძე

10.08.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
40000 მ3

0,92 ჰა ვადა გაუვიდა

321 100610

წყაროს მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(შუახევი, სოფ. ქიძინიძეების 
მიმდებარედ)

შპს „მარეთი XXI“ ს/ნ 245624025  
10.08.09     
25 წელი

20 მ3/დღღ 0,07 ჰა

322 100612

„ფილიპოვკის“ ანდეზიტო-
ბაზალტის (საღორღე) 
მოპოვება (ახალქალაქში, სოფ. 
ფილიპოვკა)

საქართველოში 
შპს 

„აზერინშაატსერვი
სი“-ს 

წარმომადგენლობ
ა

10.08.09     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
716100 მ3

7,69 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/299  
10.08.12წ.

323 100613

მდ. რიონზე „საჯავახოს“ 
ქვიშის მოპოვება 
(სამტრედიაში, სოფ. 
საჯავახო)

შპს „ულევი“
14.08.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
350000 მ3

3,87 ჰა ვადა გაუვიდა

324 100618

„დარკვეთის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ჭიათურის 
რ-ნში, სოფ. დარკვეთის 
მიმდებარედ)

შპს „დარკვეთი-
2009“

ს/ნ 205277984
23.09.09     
12.11.28

ჯამური 
მოპოვება 
186000 მ3

1,24 ჰა
100275 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯი & დი“-მ

325 100620

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარაჯალა)

შპს „ტ.ტ.“
15.09.09     
03.05.16

ჯამური 
მოპოვება      
55587 მ3

4,86 ჰა
00086 ლიცენზიის  
ჯამურად შეცვლა           
ვადა გაუვიდა

326 100621

მდ. ხრამის ჭალაში 
ინერტული მასალის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
იმირი)

შპს „ენსისი (Nჩჩ)“
16.09.09     
03.02.26

ჯამური 
მოპოვება 
145176 მ3

40 ჰა

00019 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა    
00831 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იმირის 
სამშენებლო 
მასალებმა“         



327 100624

დაბაძველის ანდეზიტის 
(ღორღი) მოპოვება 
(ბორჯომში, კოდიანას 
მიმდებარედ)

შპს „მესხეთი XXI“
15.09.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
92000 მ3

1,84 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#651/ს 
17.05.19წ.

328 100626
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გორის რ-ნი, სოფ. ვარიანის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ღსს აკკორდ 
ინშაატ-სანაიე-ს 

ფილიალი 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

16.09.09     
27.08.12

ჯამური 
მოპოვება  
258504 მ3

5,73 ჰა

00789 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბროლი-333“-მა     
00897 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მალხაზ 
ყველაშვილმა        
გაუქმდა ბრძ.№13/216    
30 06 11წ

329 100627

„მანავერას“ ქვიშის 
(გამოფიტული გრანიტი) 
მოპოვება (წალკაში, სოფ. 
თრიალეთი)

შპს „არქ დიზაინ 
მშენი“

18.09.09     2 
წელი

ჯამური 
მოპოვება      
20500 მ3

0,41 ჰა ვადა გაუვიდა

330 100628
მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთში, სოფ. 
გურიანთა)

შპს „კახაბერი 
2009“

23.09.09     
03.06.14

ჯამური 
მოპოვება   
37200 მ3

1,24 ჰა

100525 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ენვერ 
ჭანტურიშვილმა 

331 100629
მდ. განძისხევში „განძის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. განძანი)

შპს „მეეკი“
21.09.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
88500 მ3

2,98 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1797  15.11.10წ.

332 100630

მდ. ფოცხოვზე „ვალეს“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ახალციხეში, სად. ვალეს 
მიმდებარედ)

შპს „ასტორია“
23.09.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
50700 მ3

1,69 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/143    
10.06.11წ.

333 100631
„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოში, სოფ. 
ოფურჩხეთი)

შპს „ჯუსტანი“ ს/ნ 212918681
23.09.09    
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
40500 მ3

0,81 ჰა

334 100633
„ბერბუკის“ თიხის მოპოვება 
(გორის რ-ნში, სოფ. ბერბუკი)

ღსს აკკორდ 
ინშაატ-სანაიე-ს 

ფილიალი 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

16.09.09     
21.07.13

ჯამური 
მოპოვება    
281967 მ3

3,4 ჰა

100101 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ევრო გრუპმა“   
გაუქმდა ბრძ.№13/226    
30.06.11წ.



335 100634

მიქელწყაროს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
მიქელწყაროს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ხოვლე 2007“
23.09.09     
12.06.12

ჯამური 
მოპოვება  
80000 მ3

1,88 ჰა

00646 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ვიქტორიამ“      
გაუქმდა ბრძ.313/675   
28.12.11წ.

336 100635

მიქელწყაროს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
მიქელწყაროს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ვიქტორია“
24.09.09     
12.06.12

ჯამური 
მოპოვება  
110000 მ3

2,32 ჰა
00646 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა     
ვადა გაუვიდა

337 100636
მდ. განძისხევში „განძის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. განძანი)

შპს „მეეკი“
21.09.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
141000 მ3

4,7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1309  02.08.10წ.

338 100638
კვარციანი ქვიშის მოპოვება 
(ჭიათურის რ-ნში, სოფ. 
ნავარძეთი)

ი/მ „დაუთაშვილი 
ზაქარია“

21.09.09     
20 წელი    

ჯამური 
მოპოვება      
318000 მ3

2,12 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№974  
13.10.14წ.

339 100640
„კიცხის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჩხოროწყუ, სოფ. 
კიცხი)

შპს „აგრიჯორჯია“
21.09.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
37200 მ3

1,24 ჰა ვადა გაუვიდა

340 100642

„გამდლიწყაროს“ 
კონგლომერატების (საღორღე) 
მოპოვება (კასპში, სოფ. 
გამდლიწყარო)

საქართველოში 
შპს „აშტრომ 

ინტერნეშენალი“-ს 
წარმომადგენლობ

ა

21.09.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
220000 მ3

2,2 ჰა ვადა გაუვიდა

341
100644       

(ყადაღა)

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის რ-ნში, 
სოფ. Qქვედა სიმონეთი)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ +“

23.09.09     
22.12.13

ჯამური 
მოპოვება   
227460 მ3

14,7 ჰა

100347 ლიცენზია 
მთლაიანდა გადასცა 
შპს „ჯორჯიან ლაიმ“-
მა    გაუქმდა ბრძ.№1-
1/99  02.02.11წ.     

342 100646
მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
თეზის მიმდებარედ)

ფ/პ ლევან ყიფიანი
25.09.09     
19.07.12

ჯამური 
მოპოვება 
168390 მ3

6,22 ჰა

00700 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ლევან ყიფიანმა 100623 
(100154-ის 
დუბლიკატი) 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ენგიმ“             
გაუქმდა ბრძ.№13/84  
02.02.12წ.



343 100650
მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარელში, სოფ. 
გავაზი)

ფ/პ ბესიკ 
ფეიქრიშვილი

28.09.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
21000 მ3

0,67 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/202  
26.07.12წ.

344 100651
„ძველი რიონის“ სამშენებლო 
ქვიშის მოპოვება (ქ.ფოთის 
მიმდებარედ)

შპს „რიონი +“
28.09.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
45000 მ3

1,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/476  
02.10.12წ.

345
100652       

(ყადაღა)

კირქვის (საცემენტე 
ნედლეულის) მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი, სოფ. 
გოგნა)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ +“

28.09.09     
12.06.16

5000 ტ/წელ 2 ჰა

შპს „GL ანდ ჩოალ -ზე 
გაცემული №00170 
ლიცენზია 
გადაფორმდა        
100374 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს ჯორჯიან ლ;აიმ“

346
100653      

(ყადაღა)

ნახშირღელეს კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება 
(თერჯოლის რ-ნი, სოფ. 
ნახშირღელე)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ +“

28.09.09     
08.05.27

ჯამური 
მოპოვება  
136330 ტ

3 ჰა

00589 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სულხან 
კლდიაშვილმა        
00718 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 

347 100656

ანდეზიტო-დაციტების 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ნინოწმინდის რ-ნი, სოფ. 
ხულგუმი)

ი/მ „კონსტანტინე 
რამიშვილი“

28.09.09     
14.03.28

ჯამური 
მოპოვება      
81000 მ3

1,77 ჰა
01169 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გამა დიზანი 2007“-მა

348 100657

ანდეზიტო-დაციტების 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ნინოწმინდის რ-ნი, სოფ. 
ხულგუმი)

შპს „გამა დიზაინი 
2007“

 ს/ნ 205220517  
28.09.09     
14.03.28

ჯამური 
მოპოვება      
10000 მ3

0.25 ჰა

01169 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„კონსტანტინე 
რამიშვილს“



349 100661
მდ. ქვაბლიანის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენში, სოფ. 
ჩორჩანი)

შპს „ტაო“
30.09.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
39000 მ3

1,25 ჰა ვადა გაუვიდა

350 100667

„კაცხის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ჭიათურის 
რ-ნში, სოფ. კაცხი)

ი/მ „ილარიონ 
მოდებაძე“

04.10.09     
09.06.18

ჯამური 
მოპოვება      
111300 მ3

1,23 ჰა

100658 ლიცენზია 
(100052 -ის 
დუბლიკატი) 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „კარლო ყიფშიძემ“

351 100662

მდ. ქვაბლიანის და მდ. 
ძინძისუს შესართავთან 
„ზარზმის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენში, სოფ. 
ზარზმა)

შპს „ფათათი“
30.09.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
30000 მ3

0,79 ჰა ვადა გაუვიდა

352
100663       

(ყადაღა)

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბანში, სოფ. 
ყარაჯალარი)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

30.09.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
20000 მ3

0,56 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/108  
02.02.11წ.

353 100669
მდ. მესტიაჭალის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მესტიის 
მიმდებარედ)

შპს „ენგური 2006“
04.10.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
60000 მ3

2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/115  
02.02.11წ.

354 100670
მდ. ჩხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ცაგერში, 
სოფ. მახურა)

შპს „ცეკური“
04.10.09     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება      
31500 მ3

1,05 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/148   
29.02.12წ.

355 100671
„ბებნისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქარელში, სოფ. 
ურბნისი)

შპს „როუდ ჯი“
04.10.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
505000 მ3

16,83 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1891  03.12.10წ.

356 100672

მდ. ქსანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ენგი“
06.10.09     
02.02.10

ჯამური 
მოპოვება  
50200 მ3

2,25 ჰა

01149 ლიცენზია 
იჯარით გადასცა 4 
თვით შპს „აქსისი-ი.მ.“-
მა   

357 100673
მდ. ჯუმზე „ჯუმის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდში, სოფ. დარჩელი)

ი/მ „ოთარი 
კოდუა“

12.10.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
15300 მ3

0,51 ჰა
გაქუმდა ბრძ.№13/210    
29.06.11წ.



358 100674

„ევჟენტის“ 
კვარცმინდვისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (თიანეთში, 
სოფ. ევჟენტი)

ი/მ „ავთანდილ 
დოლიაშვილი“

12.10.09     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
74200 მ3

1,06 ჰა ვადა გაუვიდა

359 100676

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბანში, სოფ. 
ყარაჯალარი)

შპს „უნივერსალი-
93“

12.10.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
100000 მ3

2,1 ჰა ვადა გაუვიდა

360 100678
მდ. ქციის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკაში, სოფ. 
Kკიზილ-კილისა)

ი/მ „გოჩა ჩალაძე“
12.10.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
105600 მ3

3,52 ჰა ვადა გაუვიდა

361 100679

ზემო ოქროყანის ქვიშის 
მოპოვება (სტეფანწმინდის რ-
ნი, სოფ. ნაუკაუს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ხევი“
15.10.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
40000 მ3

1,05 ჰა

01087 ლიცენზიის 
დუბლიკატი            
გაუქმდა ბრძ.№13/571    
05.12.11წ.

362 100680
მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობი, სოფ. 
საჯიჯაო)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

15.10.09     
23.03.14

ჯამური 
მოპოვება   
50000 მ3

1,64 ჰა

100449 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
ახვლედიანმა

363 100681

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის რ-ნი, სოფ. 
შუა ნოსირის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

15.10.09     
04.10.12

ჯამური 
მოპოვება  
66407 მ3

2,34 ჰა
00890 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დიიემთი“-მ 

364 100682
მდ. მტკვარზე „რუსთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის მიმდებარედ)

შპს „გვლ“
15.10.09     
24.08.14

ჯამური 
მოპოვება      
60600 მ3

2,02 ჰა

100616 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
ირემაშვილმა            
ვადა გაუვიდა

365 100684
მდ. ფარავნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ნინოწმინდა, სოფ. 
სათხე)

შპს „მეეკი“
23.10.09     
10.03.14

ჯამური 
მოპოვება   
30000 მ3

1 ჰა

100438 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზიამ“         
გაუქმდა ბრძ.№1-



366 100685

მდ. ხრამის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. ქვემო 
ყულარი)

შპს „თეგი“
23.10.09     
02.08.11

ჯამური 
მოპოვება      
125000 მ3

6,5 ჰა
00219 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა      
ვადა გაუვიდა

367 100687
მდ. ქციაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკაში, სოფ. 
კუშის მიმდებარედ)

ი/მ „გოჩა ჩალაძე“
23.10.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
93000 მ3

3,1 ჰა ვადა გაუვიდა

368 100691

მდ. ყვირილაზე „სვირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის რ-ნი, სოფ. 
სვირი)

ფ/პ დავით გეწაძე
26.10.09     
20.12.12

ჯამური 
მოპოვება  
131100 მ3

4,37 ჰა

00844 ლიცენზიის 
ნაწილი            01012 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „სისქე 
ჯგუფმა“

369 100692

ნაქალაქევის მინერალური 
წყლისა და თანმხლები 
ნახშირმჟავა გაზის საბადოზე 
ნახშირმჟავა გაზის მოპოვება 
(ასპინძის რ-ნი)

შპს „ასპინძა 
პროდაქტი“

ს/ნ 223101248  
26.10.09     
05.09.32

გაზის მოც.     
9,1914 ტ/დღღ

0,32 ჰა

00824 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ლომისმა“        
დაგირავებულია 
„ვითიბი“ ბანკის მიერ 
რეგ.№100123688 
Nღ10000317 12 02 10წ

370 100693
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის რ-ნში, 
სოფ. შუა ბაში)

შპს „რესურსი 
2009“

26.10.09     
25.06.13

ჯამური 
მოპოვება 
135175 მ3

4,69 ჰა
100043 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ელიტ პალასმა“

371 100696

მდ. ალაზანზე „შოროხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ყვარელში,, სოფ. 
ახალსოფელი)

შპს „როკი“
03.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
45000 მ3

1,5 ჰა ვადა გაუვიდა

372 100697
„არაქვის“ ანდეზიტო-
დაციტის (ღორღი) მოპოვება 
(ახალქალაქში, სოფ. არაქვა)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

24.09.09     2 
წელი

ჯამური 
მოპოვება      
245600 მ3

3,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/91  
02.02.11წ

373 100698
„ვაჩიანის“ ბაზალტის 
(ღორღი) მოპოვება 
(ახალქალაქში, სოფ. ვაჩიანი)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

28.09.09     2 
წელი

ჯამური 
მოპოვება      
500000 მ3

5,39 ჰა ვადა გაუვიდა



374 100703

„ახალი მარაბდის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(თეთრიწყაროში, სოფ. ახალი 
მარაბდა)

შპს „კარიერი - 
თბილისი“

06.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
301000 მ3

4,3 ჰა ვადა გაუვიდა

375 100704
„წიწამურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთაში, სოფ. 
წიწამური)

შპს „არმაზი 
ინვესთმენთს“

06.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
45300 მ3

1,51 ჰა ვადა გაუვიდა

376 100706
„ლეჟბადინის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულში, სოფ. 
ხანჯი-გაზლო)

შპს „გუმი“
16.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
60000 მ3

1,99 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/142  
26.02.13წ.

377 100709
„ზემო ნაქალაქარის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთში, 
სოფ. ძემო ნაქალაქარი)

შპს „ახალმშენი +“
16.11.09     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
30900 მ3

1,03 ჰა ვადა გაუვიდა

378 100710

მდ. ფარავანზე 
„ოროჯოლარის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. სათხე)

შპს „მეეკი“
17.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
37800 მ3

1,26 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1312  02.08.10წ.

379 100711
მდ. განძისხევზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. განძანი)

შპს „მეეკი“
17.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
91800 მ3

3,06 ჰა
გაუქმდა ბრძ. №1-
1/1504  13.09.10წ.

380 100712
„ხოსპიოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქში, სოფ. 
ხოსპიო)

შპს „მეეკი“
17.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
72400 მ3

1,81 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1306  02.08.10წ.



381 100713

„ხოსპიოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქში, სოფ. 
ხოსპიოს სამხედრო ნაწილის 
მიმდებარედ)

შპს „მეეკი“
17.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
10800 მ3

0,27 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1308  02.08.10წ.

382 100715

მდ. მაშავერას მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვეშისა და 
კარატაკანის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი)

შპს 
„საქრემმშენტექნიკ

ა“ 

17.11.09     
11.07.06 
დან 10 
წელი

ჯამური 
მოპოვება      
23817 მ3

4,04 ჰა
00195 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

383 100717
„ხორითის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ხარაგაულში, სოფ. ხორითი)

ი/მ „რამაზ 
ოსანაძე“

ს/ნ 
56001014384

17.11.09     
01.10.29

ჯამური 
მოპოვება      
14200 მ3

0,8 ჰა

100668 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ პაატა 
ცისკარიშვილმა

384 100718
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნში, სოფ. 
მიქელწყარო)

შპს 
„ევროცემენტი“

17.11.09     
20.10.13

ჯამური 
მოპოვება   
66000 მ3

2,2 ჰა
100225 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით ბრეგვაძემ

385 100719
ქვაჩადალას ლავაბრექჩიების 
ზედაპირული მოპოვება 
(ახმეტის რ-ნი)

შპს „მელხი“ ს/ნ 231289904  
17.11.09     
08.12.26

ჯამური 
მოპოვება       
50000 მ3

3,99

00397 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით მაყაშვილმა  
100012 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კაპანი 2008“-მ

386 100720
ქვაჩადალას ლავაბრექჩიების 
ზედაპირული მოპოვება 
(ახმეტის რ-ნი)

შპს „კაპანი 2008“
17.11.09     
08.12.26

ჯამური 
მოპოვება       
50000 მ3

4,01

00397 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით მაყაშვილმა  
100012 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მელხი“-ს

387 100721
მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „ვენერა“
17.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
15000 მ3

0,5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№283  
04.09.13წ.



388 100722
მდ. რიონზე ქვიშის მოპოვება 
(სენაკში, სოფ. ჭალადიდისა 
და მუხურის მიმდებარედ)

ი/მ „დემური 
ჯანაშია“

17.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
12000 მ3

0,4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/182   
19.03.12წ.

389 100723
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თბილისში, 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ბენი“
20.11.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
56100 მ3

1,87 ჰა ვადა გაუვიდა

391 100728

№48 და №49 ჭაბურღილების 
მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ბორჯომი, სოფ. ყვიბისის 
მიმდებარედ)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“

03.12.09     
25 წელი    
14.04.09-

დან

20 მ3/დღღ 0,14 ჰა
100477 ლიცენზიის 
ცვლილება

392 100729

მდ. რიონზე „ჭალადიდის“ 
ქვიშის მოპოვება (სენაკში, 
სოფ. ჭალადიდის 
მიმდებარედ)

შპს „ავანგარდი-
XXI“

07.12.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
32100 მ3

1,07 ჰა ვადა გაუვიდა

393 100733

„ამირანის“ 
(დედოფლისწყაროს) 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(ყვარლის რ-ნი)

შპს 
„აგროგანვითარება

“
ს/ნ 206345445  

14.12.09     
19.04.31

18250 
მ3/წელიწადში

0,7 ჰა

00080 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ქართული ოჯახური 
კომპანია 
მრავალჟამიერ“-მა

394 100734
მდ. ლოჭინის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნში, 
სოფ. ლოჭინი)

შპს „პაულ შულერ 
უნდ ირაო გრუპი“

14.12.09     
29.07.13

ჯამური 
მოპოვება     
266400 მ3

8,88 ჰა

100119 მთლიანად 
გადასცა შპს „სი & სი 
პროდაქშენ“-მა      
100643 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
შინჯიკაშვილმა



395 100735
მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს რ-ნი, 
სოფ. ხაშმი)

შპს „თიმალი“
18.12.09     
15.08.12

ჯამური 
მოპოვება  
187212 მ3

7,49 ჰა

00760 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მალხაზ 
ნინაშვილმა              
00811 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იორი-7“მა        
გაუქმდა ბრძ.№13/30  
23.01.12წ.

396 100736

მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
საბადოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. მუღანლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „თიმალი“
18.12.09     
23.04.12

ჯამური 
მოპოვება  
50836 მ3

2,55 ჰა

00549 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მალხაზ 
ნინაშვილმა          00810 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „იორი-
7“მა        გაუქმდა 
ბრძ.№1-1/10  06.01.11წ.

397 100737

სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვება (საქართველოს 
ტერიტორიულ წყლებში, 
კონტინენტური შელფის 
ნაწილზე)

შპს „მარინ 
რისორსიზ 

ექსპლორეიშენ 
ინტერნეშენალ 

ბ.ვ.“

14.12.09     
30 წელი

გაუქმდა ბრძ.№73  
11.02.14წ.

398 100738

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
რ-ნი, სოფ. სართიჭალის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „თიმალი“
24.12.09     
21.11.12

ჯამური 
მოპოვება  
96281 მ3

3,74 ჰა

00958 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იორი-7“მა        
გაუქმდა ბრძ.№13/700  
25.04.12წ.

399 100742
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძაში, სოფ. 
მირაშხანი)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

21.12.09     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
43500 მ3

1,45 ჰა ვადა გაუვიდა



400 100746

„კურსების“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულში, სოფ. კოკას 
მიმდებარედ)

შპს „ლოლაშენი 
2009“

 ს/ნ 205275183  
25.12.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
83000 მ3

0,83 ჰა

401 100747
„ხოსპიოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქში, სოფ. 
ხოსპიო)

შპს „მეეკი“
25.12.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
80700 მ3

2,69 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/517  
11.11.11წ.

402 100749
„მაგრანეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთში, სოფ. 
მაგრანეთი)

ფ/პ ვაჟა ურატაძე
25.12.09     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება      

2100 მ3
0,21 ჰა ვადა გაუვიდა

403 100750
მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთაში, 
სოფ. ძეგვი)

ი/მ „ბადრი 
წერეთელი“

28.12.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
30000 მ3

0,79 ჰა ვადა გაუვიდა

405 100753
მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთაში, 
სოფ. ძეგვი)

შპს „გონიო“
30.12.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
25000 მ3

0,71 ჰა ვადა გაუვიდა

406 100754

„ვაჟას წყაროს“ მინერალური 
წყლის საბადოზე ნახშირმჟავა 
გაზის (ჩO2) მოპოვება 
(დუშეთში, სოფ. ჩარგალი)

შპს „ექსპერტ 
თრეიდინგ“

ს/ნ 205202555  
30.12.09     
25 წელი

0,5 ტ/დღღ 0,49 ჰა

407 100757
„ძველი სენაკის“ კირქვის 
(საღორღე) მოპოვება (სენაკში, 
ძველი სენაკი)

შპს „ინდიკო“ ს/ნ 239862298   
31.12.09     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
360000 მ3

3,6 ჰა



408 100758
„ქვაბღას“ ანდეზიტო-
ბაზალტის მოპოვება 
(ჩოხატაურში, სოფ. ქვაბღა)

ფ/პ გიორგი 
კვანტალიანი

31.12.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
104500 მ3

2,09 ჰა

409 100760
მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთაში, 
სოფ. ძეგვი)

ი/მ „ბესიკ კვახაძე“
31.12.09     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      

6000 მ3
0,19 ჰა ვადა გაუვიდა

410 100761
„ასურეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროში, 
სოფ. ასურეთი)

შპს „კარიერი-
თბილისი“

31.12.09     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
83500 მ3

1,67 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/136    
10.06.11წ.

411 100764
„წიწამურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთაში, სოფ. 
წიწამური)

შპს „კატეკო“
05.01.10     
18.12.14

ჯამური 
მოპოვება      
50000 მ3

1,02 ჰა

100740 ლიცენზია 
მთლინაად გადასცა 
ფ/პ ეკატერინე 
ჯანელიძემ           ვადა 
გაუვიდა

412 100766
მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ.თბილისი, ისანი-
სამგორის რ-ნი)

ფ/პ შალვა 
ყაფლანიშვილი

05.01.10     
23.12.14

ჯამური 
მოპოვება      
36900 მ3

1,23 ჰა

100744 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ ჩიხლაძემ     
ვადა გაუვიდა

413 100769

„ბუკისციხის“ გაბროს 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ჩოხატაურში, სოფ. 
ბუკისციხე)

შპს „იმპერიუმი“
14.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
200000 მ3

7,72 ჰა

100768 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მადონა 
კიკაჩეიშვილმა

414 100770

მდ. თეზამზე „თეზამის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთაში, სოფ. 
კოტორაანთკარი)

შპს 
„ინტერნეშენალ 
კონსტრაქშენ 
ჰოლდინგი“

14.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
300000 მ3

6,91 ჰა ვადა გაუვიდა



415 100771

„სურამი-ოძისის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ხაშურში, 
სოფ. ოძისი)

შპს „საქართველოს 
საშენიმასალები“

14.01.10     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
274500 მ3

1,83 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1540/ს 
29.09.17წ.

416 100774

მდ. მტკვარზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თბილისში, ავჭალის 
მიმდებარედ)

შპს „ჯიგილემა“
14.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
26400 მ3

0,88

100725 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„GBK“-ს             ვადა 
გაუვიდა

417 100775

მდ. მტკვარზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თბილისში, ავჭალის 
მიმდებარედ)

შპს „GBK - 
ინერტული 
მასალების 
კომპანია“

14.01.10     
20.11.14

ჯამური 
მოპოვება      
26400 მ3

0,88
100725 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯიგილემა“-მ    

418 100776

მდ. არაგვის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
წიწამურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კატეკო“
14.01.10     

01.10.H1312
12

ჯამური 
მოპოვება  
83000 მ3

3 ჰა

00882 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაურა ღაჭავამ  
01002 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გიორგი ბახტაძემ“

419 100777
„ცხენისწყლის“ ლოდების 
(ქვიშაქვა) მოპოვება (ცაგერში, 
სოფ. ზუბი)

სს „ხიდმშენი“
20.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      

2550 მ3
0,51 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/679  
28.12.11წ.

420 100779
მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სიღნაღში, სოფ. 
საქობო)

ფ/პ თამაზ 
სპანდერაშვილი

20.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
15000 მ3

0,5 ჰა ვადა გაუვიდა

421 100780

მდ. აბაშისწყალზე 
„სეფიეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (აბაშაში, სოფ. 
სეფიეთი)

შპს „აგრიჯორჯია“
20.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
51000 მ3

1,7 ჰა ვადა გაუვიდა



422 100781
„მაღაროსკარის“ ქვიშაქვების 
მოპოვება (დუშეთში, სოფ. 
მაღაროსკარი)

სს „ერისიმედი“
20.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
16000 მ3

0,16 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/514  
11.11.11წ.

423 100782
მდ. მტკვარზე „ტოლოშის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ასპინძაში, სოფ. ტოლოში)

შპს „ანაგურა“
20.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
46200 მ3

1,54 ჰა ვადა გაუვიდა

424 100785
ტყიბულის „ფერადი წყების“ 
ქვიშაქვების მოპოვება 
(ქ.ტყიბულის მიმდებარედ)

შპს „საქნახშირი“ 
(ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)

20.01.10     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
57840 მ3

0,75 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#383/ს 
14.03.16წ.

425 100786
მდ. თურდოსხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თელავში, 
სოფ. ვარდისუბანი)

შპს საგზაო 
სამშენებლო-
სარემონტო 
კომპანია 

„სერპანტინი“

28.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
80000 მ3

2,57 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/109  
17.02.12წ.

426 100787
„სათხეს“ ღორღის მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. სათხე)

შპს „მეეკი“
28.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
31000 მ3

0,31 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1677  12.10.10წ.

427 100788
„ხოსპიოს“ ანდეზიტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ახალქალაქში, სოფ. ხოსპიო)

შპს „მეეკი“
28.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
63600 მ3

1,06 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1796  15.11.10წ.

428 100790
მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდში, სოფ. ორსანტია)

შპს „ზუგდიდის 
საგზაო 

სამმართველო“

28.01.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
30000 მ3

0,99 ჰა ვადა გაუვიდა



429 100793

მდ. ქსნის მარჯვენა ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. მუხრანის 
ჩრდ.-დას. 2,6 კმ მანძილზე)

შპს „ენგი“
01.02.10     
20.12.15

ჯამური 
მოპოვება  
78897 მ3

2 ჰა

00498 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რიყემ“          00968 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ჯ.მ.კ. 
ჯგუფმა“

430 100794
მდ. ქსნის მარჯვენა ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი)

შპს „ენგი“
01.02.10     
20.12.15

ჯამური 
მოპოვება      

1910 მ3
2 ჰა

00131 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა      
00952 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯ.მ.კ. ჯგუფმა“

431 100797

მდ. წყალწითელას ტეშენიტის 
ლოდების 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულში, სოფ. 
ნაბოსლევის მიმდებარედ)

ი/მ „გიორგაძე 
ლევანი“

01.02.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

2490 მ3
1,66 ჰა ვადა გაუვიდა

432 100798
„ბალოვანი-ხევის“ ლოდების 
(გრანიტი) მოპოვება (გორში, 
სოფ. ორმოცი)

შპს „ბალოვანი“
01.02.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      

2268 მ3
0,63 ჰა ვადა გაუვიდა

433 100802

მდ. დებედას ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. ახალი 
მამუდლო)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

09.02.10     
08.11.16

ჯამური 
მოპოვება      
67450 მ3

5,04 ჰა
00375 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ტრანსმშენ“-მა

434 100803
„კოტიანეთის“ კირქვის  
მოპოვება (სენაკში, 
კოტიანეთი)

სს „არქეოპოლისი“
12.02.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
54500 მ3

1,09 ჰა ვადა გაუვიდა



435 100804
„ძველი სენაკის“ კირქვის  
მოპოვება (სენაკში, სოფ. 
ძველი სენაკი)

სს „არქეოპოლისი“
12.02.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
165000 მ3

1,65 ჰა ვადა გაუვიდა

436 100806

„ტაბაწყურის“ ანდეზიტ-
დაციტ-რიოლითების  
მოპოვება (წალკაში, სოფ. 
ბურნაშეთის მიმდებარედ)

შპს „ქვის სახლი“
09.02.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
68000 მ3

6,8 ჰა ვადა გაუვიდა

437 100811
მდ. ქვაბლიანის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენში, სოფ. 
ზარზმა)

შპს „თორნიკე“
22.02.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
30000 მ3

0,94 ჰა ვადა გაუვიდა

438 100812

„ახალი სამგორის“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბანში, სოფ. ახალი 
სამგორი)

ი/მ 
„დიმიტრიშვილი 

ზურაბ“

22.02.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
148618 ტ

39,11 ჰა ვადა გაუვიდა

439 100814
მდ. მტკვარზე „ამბაროვკის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულში, სოფ. ამბაროვკა) 

შპს „გზა-2008“
04.03.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
38400 მ3

1,28 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№ 13/604  
04.04.12წ.

440 100816
მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურში, სოფ. ხცისი)

შპს „ჯიესპი+“
04.03.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
99900 მ3

3,33 ჰა ვადა გაუვიდა

441 100821

მდ. მტკვრის „აღთაღლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნში, იაღლუჯას 
მიმდებრედ)

შპს „გზამშენი-4“
04.03.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
44000 მ3

1,46 ჰა

100212 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ პაატა 
ცისკარიშვილმა



442 100822

„მარნეულის“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. კიტოშის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ აფლატუნ 
ნამაზოვი

04.03.10     
22.11.27

ჯამური 
მოპოვება      
483000 მ3

3,22 ჰა

00966 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
პარვიზ ზეინალოვმა      
100076 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 

443
100823       

(ყადაღა)

მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. გურიანთას მიმდებარე 
ტერიტორია)

აიპ „ასოციაცია 
ატუ“

04.03.10     
18.05.12

ჯამური 
მოპოვება      
140000 მ3

7,4 ჰა
00618 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გუგა-2006“-მა

444 100824

სქურის დოლომიტების 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
სოფ. ჯგალის (სქურის უბანი) 
მიმდებარე ტერიტორია)

ი/ს „პროგრესი“ 
მიხეილ 

კვარაცხელია

04.03.10     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება  
10000 ტ

0,31 ჰა

00682 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„დავითი 
კვარაცხელიას“

445 100825

სქურის დოლომიტების 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
სოფ. ჯგალის (სქურის უბანი) 
მიმდებარე ტერიტორია)

ი/მ „დავით 
კვარაცხელია“

04.03.10     
10.07.17

ჯამური 
მოპოვება  
25309 ტ

0,56 ჰა

00682 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/ს 
„პროგრესი“ მიხეილ 
კვარაცხელიამ                 
გაუქმდა ბრძ.#203/ს 
16.02.17წ.

447
100827       

(ყადაღა)

მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთში, სოფ. 
მერია)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

12.04.10     
31.12.14

ჯამური 
მოპოვება      
200000 მ3

4,52 ჰა

100763 ლიცენზია 
მთლიანად აგადასცა 
ფ/პ გოჩა დარბაიძემ       
გაქუმდა ბრძ.№1-1/107  
02.02.11წ.

448 100830

მდ. წაბლარის ხეობაში 
წყაროს მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ბაღდათში, კურორტ საირმის 
მიმდებარედ)

შპს „საირმე 
მინერალ ვოთერს“

  ს/ნ 225062883 
18.03.10     
20 წელი

25,9 მ3/დღღ 0,07 ჰა

449 100831
„ყაურმას“ ღორღის მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. ყაურმა)

შპს „დოროჟნიკ“
18.03.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
17500 მ3

0,25 ჰა ვადა გაუვიდა



450 100833
მდ. ქსნის მარჯვენა ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის რ-ნი)

შპს „პროგრესი 
2005“

17.09.2007  
20.12.2015

ჯამური 
მოპოვება 50000 

მ3
2 ჰა

00132 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა, 
რომელიც გადასცა შპს 
„ჯ.მ.კ. ჯგუფმა“            
00485 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

451 100834
მდ. ძირულაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონში, სოფ. 
ილემი)

ფ/პ ჯემალ 
სულიაშვილი

18.03.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      

3000 მ3
0,1 ჰა ვადა გაუვიდა

452 100835

მდ. ნატანებზე „მერიის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის რ-ნში, სოფ. 
მერია)

შპს „ნინი“
18.03.10     
02.06.13

ჯამური 
მოპოვება    

8128 მ3
0,35 ჰა

100021 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ირაკლი 
რუსიეშვილმა“            
100254 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუთი+“-მა

453 100837
მდ. რიონზე „ჭალადიდის“ 
ქვიშის მოპოვება (სენაკში, 
სოფ. ჭალადიდი)

ი/მ „მანუჩარ 
კოზმავა“

23.03.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
30300 მ3

1,01 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№ 13/405  
27.09.11წ.

455 100839
„ქსნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთაში, სოფ. 
ქსანი)

შპს „მონოლითი“
23.03.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
98600 მ3

1,45 ჰა ვადა გაუვიდა

456 100840

მდ. მტკვრის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი, სოფ. ახალი 
ნიჩბისი)

შპს „მშენებელი 
01“

29.03.10     
14.08.11

ჯამური 
მოპოვება    
30250 მ3

8,5 ჰა

00252 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინერტი“-მ           
100702 ლიცენზიის 
ცვლილება           ვადა 
გაუვიდა



457 100844
ბაზალტის (ღორღი) მოპოვება 
(მარნეულში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

ფ/პ გაჯი 
რაგიმოვი

05.04.10     
07.12.29

ჯამური 
მოპოვება      
250000 მ3

2,25 ჰა

100726 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 
ჯოხაძემ          100743 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა ფ/პ პარვიზ 
ზეინალოვმა

458 100846
მდ. ხობზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხობში, სოფ. ბია)

შპს „ინდიკო“
05.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
53100 მ3

1,77 ჰა ვადა გაუვიდა

459 100847

„კემფერის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ხაშურში, 
სოფ. კემფერი)

ფ/პ გურამ 
კილაბერიძე

05.04.10     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
77000 მ3

1,54 ჰა ვადა გაუვიდა

460 100848
„თეძამის“ ცეოლითის 
შემცველი ტუფების მოპოვება 
(კასპში, სოფ. ძემო ხანდაკი)

შპს 
„პროფცემენტი“

05.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
280800 ტ

1,95 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/05 
12.01.12წ.

461 100849
„როდიონოვკის“ ღორღის 
მოპოვება (ნინოწმინდაში, 
სოფ. რიდიონოვკა)

შპს „მეეკი“
05.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
56000 მ3

0,7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1678  12.10.10წ.

462 100850
„ბიკეტის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ნინოწმინდაში, 
სოფ. ტამბოვკა)

შპს „მეეკი“
05.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
84000 მ3

1,2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1795  15.11.10წ.

463 100852
მდ. ხობისწყალზე „ბიას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხობში, სოფ. ბია)

სს „არქეოპოლისი“
14.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
300000 მ3

4,99 ჰა ვადა გაუვიდა



464 100854
„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოში, სოფ. 
ოფურჩხეთი)

ფ/პ გელა 
ბობოხიძე

14.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
750000 მ3

3,75 ჰა ვადა გაუვიდა

465 100855
„ლოპოტის“ (უბანი ცოფის 
გორი) მარმარილოს მოპოვება 
(თელავში, სოფ. ლაფანყური)

სს „ლოპოტა“ ს/ნ 231165422  
14.04.10     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
73000 მ3

0,67 ჰა

466 100856
მდ. ჩოლაბურზე „არგვეთას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონში, სოფ. არგვეთა)

ფ/პ ლევან 
ბარამაძე

14.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
60000 მ3

1,98 ჰა ვადა გაუვიდა

467 100857
მდ. ენგურზე „ჯვარის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(წალენჯიხაში, სოფ. ჯვარი)

შპს „გრუპპო ვია“
15.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება    
1876500 მ3

62,55 ჰა ვადა გაუვიდა

468 100859
მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჭიათურაში, სოფ. 
დარკვეთი)

შპს 
„მონოლითმშენი“

22.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

5100 მ3
0,17 ჰა ვადა გაუვიდა

469 100860

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბანში, სოფ. 
ყარაჯალარი)

შპს „გზამშენი-4“
22.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
100000 მ3

1,8 ჰა ვადა გაუვიდა

470 100862
„განძანის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ნინოწმინდაში, 
სოფ. განძანი)

შპს „მეეკი“
30.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
10500 მ3

0,35 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1505  13.09.10წ.



471 100863

მდ. არაგვის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. ჭართალის 
ტერიტორია)

შპს „ჟინვალი 
2007“

30.04.10  
31.07.2011

ჯამური 
მოპოვება       
50000 მ3

2,07 ჰა

00223 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ქეთევან არჩვაძემ            
00729 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „დავით 
წიკლაურმა“            
ვადა გაუვიდა

472 100864

ნაქალაქევის მინერალური 
წყლისა და თანმხლები 
მახშირმჟავა გაზის საბადოზე 
ნახშირმჟავა გაზის მოპოვება 
(ასპინძის რ-ნი)

შპს „ასპინძა 
პროდაქტი“

ს/ნ 223101248  
30.04.10     
25 წელი

7,6595 ტ/დღღ 0,32 ჰა
00802 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ორჯომ“

473 100865

მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
საბადოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. მუღანლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „აი-ემ-პი“
30.04.10     
23.04.12

ჯამური 
მოპოვება  
225565 მ3

14,96 ჰა

00547 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯია 
ინვესტი+“-მა           
ვადა გაუვიდა

474 100866

მდ. იორზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. მუღანლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „აი-ემ-პი“
30.04.10     
06.09.16

ჯამური 
მოპოვება  
136870 მ3

7,5 ჰა

00279 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯია 
ინვესტი+“-მა

475 100868
კირქვის (საღორღე) მოპოვება 
(მარტვილში, სოფ. სალხინო)

შპს „სალხინო“
30.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
18300 მ3

0,61 ჰა ვადა გაუვიდა

476 100869

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხონში, სოფ. კონტუათის 
მიმდებარედ)

შპს „ჯ და ჯ“
30.04.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
100000 მ3

2,88 ჰა ვადა გაუვიდა



477 100871
მტკნარი წყაროს წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ადიგენში, სოფ. ზარზმა)

ფ/პ მერაბ 
კუბლაშვილი

30.04.10     
15 წელი

5 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/450  
26.04.13წ.

478 100875
„ხაშმის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბანში, სოფ. 
მუღანლო)

შპს „აი-ემ-პი“ 
„IMP“

10.05.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
120000 მ3

3,45 ჰა ვადა გაუვიდა

479 100876

„იტავაზას“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერეში, 
სოფ. სავანე)

შპს „ჯეო კვარცი“
10.05.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
62400 მ3

1,04 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1005  
17.10.14წ.

480 100877
„კატაულას“ ტერიტორიაზე 
კირქვის (საცემენტე) მოპოვება 
(კასპის რ-ნი, სოფ. წინარეხი)

შპს „ჯორჯიან 
სთოუნ“

10.05.10 
18.04.2016

ჯამური 
მოპოვება  
28700 ტ

5 ჰა

00792 ლიცენზია შპს 
„ჯეორტეს“ მთლიანად 
გადასცა შპს „ჯორჯიან 
სთოუნმა“          100082 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ჯეორტე“-
მ

481 100878
„კაბალის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხში, სოფ. 
განჯალი)

შპს „აი-ემ-პი“ 
„IMP“

10.05.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
250000 მ3

8,05 ჰა ვადა გაუვიდა

482 100879
„გომბორის“ ქვიშის მოპოვება 
(საგარეჯოს რ-ნში, სოფ. 
გომბორი)

შპს „ვერონა 2008“
05.05.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება     
22000 მ3

0,55 ჰა

100110 ლიცენზიის 
დუბლიკატი         
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1239  21.07.10წ.



483 100880

გორგასლის ქ.№71-ში 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისი)

შპს „ნიუ 
ჰოსპიტალს“

11.05.10     
25 წელი

60.5 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№220  
08.08.13წ.

484 100883

„იტავაზა III“-ის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერეში, 
სოფ. სავანე)

ი/მ „ფარსადან 
თოდაძე“

11.05.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
18600 მ3

0,31 ჰა

100815 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 
იმნაძემ                 
გაუქმდა ბრძ.№178  
24.03.14წ.

485 100884
მდ. მტკვრის „აღთაღლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნში, აღთაღლა)

ფ/პ ომარ 
ხუციშვილი

11.05.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
78300 მ3

2,61 ჰა
100194 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი შარაშიძემ

486 100888
მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთაში, სოფ. 
გალავანი)

შპს „მონოლითი“
11.05.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
107100 მ3

3,57 ჰა
100820 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
იური გოცაძემ

487 100889
მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთაში, სოფ. 
გალავანი)

შპს „მამკოდა-
2007“

11.05.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
116400 მ3

3,88ჰა
100820 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
იური გოცაძემ

488 100891

„ლეჟბადინის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (მარნეულში, 
სოფ. ლეჟბადინი)

შპს „ჯეოპროგრეს 
გრუპ“

ს/ნ 205166256
17.05.10     
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
70200 მ3

2,34 ჰა

489 100892
მდ. ქვაბლიანის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენში, სოფ. 
უდე)

შპს „თორნიკე“
17.05.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
27300 მ3

0,91 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№98  
04.03.14წ.



490 100894

ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ზაქირ 
ბაირამოვი“

ს/ნ 134169308 
27.05.10     
01.08.27

ჯამური 
მოპოვება       
20219 მ3

2,36 ჰა

00722 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ნატალია კვანტალიანს  
100079 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
რაშად ჩობანოვს“

491 100895
ბაზალტის (ღორღი) მოპოვება 
(მარნეულში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „სის მადენ“
27.05.10     
07.12.29

ჯამური 
მოპოვება      
1120700 მ3

10.2 ჰა

100726 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 
ჯოხაძემ          100743 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა ფ/პ გაჯი 
რაგიმოვს    100845 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა ფ/პ პარვიზ 
ზეინალოვმა           
გაუქმდა ბრძ.№13/163    
10.06.11წ.

492 100896

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის რ-ნი, 
სოფ. შაქრიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „დავით 
ძნელაძე“

27.05.10     
20.07.12

ჯამური 
მოპოვება      
17890 მ3

1 ჰა

00705 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ვაჟა ნეკაშვილმა“    
ვადა გაუვიდა

493 100897
მდ. სუფსაზე „სილაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთში, სოფ. სილაური)

შპს „აი-ემ-პი“
28.05.10     5 

წელი

ჯამური 
მოპოვება       
599100 მ3

19,97 ჰა ვადა გაუვიდა

494 100898
„კოკის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდში, სოფ. 
კოკი)

შპს „სანი“
28.05.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
214800 მ3

7,16 ჰა ვადა გაუვიდა

495 100902
მდ. ჯრუჭულაზე „სარეკის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ჭიათურაში, სოფ. სარეკი)

შპს 
„მონოლითმშენი“

02.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
10000 მ3

0,33 ჰა ვადა გაუვიდა



496 100900
მიწიქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო) მოპოვება 
(მცხეთში, სოფ. ნატახტარი)

შპს „ბარამბო“
02.06.10     
25 წელი

100 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/85  
02.02.12წ.

497 100903
„უჯარმის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოში, სოფ. 
უჯარმა)

შპს „აი-ემ-პი“
02.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
636600 მ3

21,22 ჰა ვადა გაუვიდა

498 100904
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულში, სოფ. 
ქაფანახჩი)

ი/მ „ელზა 
მესტიაშვილი“

02.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
42600 მ3

1,42 ჰა ვადა გაუვიდა

499 100908

მდ. ყვირილაზე „პირველი 
სვირის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონში, სოფ. 
პირევლი სვირი)

შპს „სხივი“
04.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
45600 მ3

1,52 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#297/ს  
06.03.15წ.

500 100909

„სამების“ 
მიკროტუფობექჩიების 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ჩოხატაურში, სოფ. სამება)

შპს „ჯაპა“
04.06.10     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
870000 მ3

7,25 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1302/ს 
13.08.15წ.

501 100912

მდ. ენგურის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. კოკის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „კასპიან სი 
გრუპი“

14.06.10  
12.09.2016

ჯამური 
მოპოვება       

8300 მ3
3 ჰა

00306 ლიცენზიის 
ნაწილი                00870 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს „საგზაომ“



502 100914

მდ. ენგურის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის რ-ნი, სოფ. კოკის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „საგზაო“
14.06.10  

12.09.2016

ჯამური 
მოპოვება       

8336 მ3
3,1 ჰა

00306 ლიცენზიის 
ნაწილი                00870 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს „კასპიან 
სი გრუპს“             
გაუქმდა ბრძ.№13/296    
05.08.11წ.

503 100915
„ქროლის“ კირქვების 
მოპოვება (ხარაგაულში, სოფ. 
ქროლი)

შპს „ბაზალეთი“
14.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
10000 მ3

0,1 ჰა
100807 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი გლუნჩაძემ

504 100916
„ქროლის“ კირქვების 
მოპოვება (ხარაგაულში, სოფ. 
ქროლი)

ფ/პ გიორგი 
გლუნჩაძე

14.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
194600 მ3

1,74 ჰა

100807 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბაზალეთს“     
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1136  29.06.10წ.

505 100917

„ეფრემოვკის“ ანდეზიტო-
დაციტის მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. 
ეფრემოვკა)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

14.06.10     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
337000 მ3

3,37 ჰა ვადა გაუვიდა

506 100918
მდ. რიონზე „სარბევის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქუთაისში, 
სოფ. სარბევი)

ფ/პ მზია სიგუა
14.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
255 300 მ3

8,51 ჰა ვადა გაუვიდა

507
100920    

(ყადაღა)

მდ. ბუჯაზე „ქვაციხის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ჭიათურაში, სოფ. ქვაციხე)

შპს „კვალი 2009“
14.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
50100 მ3

1,67 ჰა ვადა გაუვიდა



508 100921
აკაურთას მომწვანო ტუფის 
მოპოვება (ბოლნისის რ-ნი)

შპს „იმედი XXI“  ს/ნ 225377259  
14.06.10     
11.10.26

ჯამური 
მოპოვება       
18839 მ3

0,95 ჰა

00335 ლიცენზიის 
დუბლიკატი             
100899 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაზალტმა“

509 100922
„ჭანჭათის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლანჩხუთში, სოფ. 
ჭანჭათი)

შპს „ჯორჯიან 
კომპანი“

15.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
150300 მ3

5,01 ჰა ვადა გაუვიდა

510 100924
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(საგარეჯოს რ-ნი, სოფ. ხაშმი)

შპს 
„ევრობილდინგ 

21“

15.06.10     
07.09.12

ჯამური 
მოპოვება 
165000 მ3

5,5 ჰა

00833 ლიცენზიის 
დუბლიკატი               
100500 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით ეზუგბაიამ   
გაუქმდა ბრძ.№13/379  
16.09.11წ.

511 100925

მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის რ-ნი, 
სოფ. ლიის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„ევრობილდინგ 

21“

15.06.10     
24.07.12     

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

5,08 ჰა

00713 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით ეზუგბაიამ   
გაუქმდა ბრძ.№13/378  
16.09.11წ.

512 100926
მაკვანეთის თიხის მოპოვება 
(ოზურგეთის რ-ნი, სოფ. 
მაკვანეთი)

შპს 
„გეომაგინვესტპრ

ომი“

17.06.10 
15.05.2016

ჯამური 
მოპოვება      

9400 ტ
1,665 ჰა

00092 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლედამ“             
00595 ლიცენზიაში 
ცვლილება

513 100927

მდ. შავიწყლის (ყარაბულაღი) 
კანიონში (ბუნებრივი 
წყაროებიდან) მიწისქვეშა 
მტკნარი სასმელი წყლის 
მოპოვება (დმანისის რ-ნი, 
სოფ. ახას და ქვემო 
ყარაბულაღის მიდამოებში)

შპს „საქართველოს 
გაერთიანებული 
წყალმომარაგების 

კომპანია“

ს/ნ 412670097
21.06.10     
15.02.26

17 500000 
მ3/წელ       

(2010 წელს-13 
614000 მ3)

15 მ-იანი 
რადი-უსი

00035 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბუნება 2005“-მა      
100695 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აღმოსავლეთის 
წყალმა“



514 100929

მდ. თერგზე „ყაზბეგის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სტეფანწმინდის 
მიმდებარედ)

სს 
„საქჰიდროენერგო

მშენი“

17.06.10     
28.01.15

ჯამური 
მოპოვება       
12000 მ3

0,4 ჰა

100796 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„შავნაბადა-2“-მა             
გაუქმდა ბრძ.№ 13/342  
01.09.11წ.

515 100930

მდ. თერგზე „ყაზბეგის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სტეფანწმინდის 
მიმდებარედ)

შპს „შავნაბადა-2“
17.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
48000 მ3

1,6 ჰა

100796 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა სს 
„საქჰიდროენერგომშენ
ს“                გაუქმდა 
ბრძ.№13/160   
10.06.11წ.

516 100933
ვარციხე 2-ის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის რ-ნი, 
სოფ. ვარციხე)

ფ/პ მარკოზ 
ბულუხია

17.06.10     
09.08.12

ჯამური 
მოპოვება  
110000 მ3

10,36 ჰა

00741 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მარკოზ ბულუხიამ 
00827 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „უოლდდიზაინმა“

517 100935

„ოცანცალეშის“ ჯგუფის 
(შრომა) ტორფის მოპოვება 
(მარტვილში, სოფ.დიდი 
ჭყონის მიმდებარედ)

ფ/პ ვახტანგ 
აბზიანიძე

22.06.10     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
13300 ტ

16,33 ჰა

518 100936

„ოცანცალეშის“ ჯგუფის 
(ოცანცალეში, ოცნარე, ოჩე) 
ტორფის მოპოვება 
(მარტვილში, სოფ.დიდი 
ჭყონის და ჟინოთას 
მიმდებარედ)

ფ/პ ვახტანგ 
აბზიანიძე

22.06.10     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
184500 ტ

86,36 ჰა



519 100940
ფლატეს მინერალური წყლის 
მოპოვება (ადიგენის რ-ნი, 
სოფ. ფლატე)

შპს 
„ევროსტანდარტი-

I“
ს/ნ 202450132   

04.06.10     
25 წელი

2010 წლიდან 
მთლიანი 
მარაგების 
ათვისება

0,09 ჰა

00597 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა  
ფ/პ იაკობ 
კუბლაშვილმა

520 100942

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
ლეჟბადინი)

შპს „გუმი“
24.06.10     
22.02.13

ჯამური 
მოპოვება  
30000 მ3

1 ჰა
01135 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
კახა შინჯიაშვილმა

521 100943

კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ჭიათურის 
რ-ნი, სოფ. დარკვეთის 
მიმდებარედ)

შპს „დარკვეთი-
2009“

ს/ნ 205277984   
24.06.10     
12.11.28

ჯამური 
მოპოვება      
187500 მ3

1,25 ჰა

100275 ლიცენზიის 
ნაწილი შპს „ჯი და 
დი“-მ გადასცა შპს 
„დარკვეთი-2009“-ს        
100617 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა

522 100944
„ენგური III“-ის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდში, სოფ. 
ანაკლია)

ი/მ „იუზი 
კორკელია“

29.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
220200 მ3

7,34 ჰა ვადა გაუვიდა

523 100945

„ხავეტის“ მინერალური 
წყაროს წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ახალქალაქში, სოფ. ხავეტი)

ფ/პ ადამ აივაზიან
29.06.10     
25 წელი

2 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#847/ს 
26.06.19წ.

524 100946
„კაბალის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხში, სოფ. 
ნაენდროვალი)

შპს „ფაუნა“
29.06.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
20700 მ3

0,69 ჰა ვადა გაუვიდა

525 100947
მდ. ლოჭინის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი)

შპს „ბი ენდ ჯი 
კომპანი“

29.06.10     
14.03.16

ჯამური 
მოპოვება       
69597 მ3

2,173 ჰა
00030 ლიცენზიაში 
ცვლილება                       
ვადა გაუვიდა



526 100949
„კურსების“ თიხის 
(კერამიკული) მოპოვება 
(ტყიბულში, სოფ. კურსები)

შპს „ბორან 
მაინინგ“

ს/ნ 204530953   
06.07.10     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
468540 ტ

8,22 ჰა

527 100950
„მუღანლოს“ ღორღის 
მოპოვება (გარდაბანში, სოფ. 
მუღანლო)

შპს „ნიუ როუდ 
გრუპ“

06.07.10     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
75200 მ3

1,88 ჰა ვადა გაუვიდა

528 100951
მიწიქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო) მოპოვება 
(თელავში, სოფ. წინანდალი)

შპს „კორპორაცია 
ქართული ღვინო“

ს/ნ 204935099  
06.07.10     
20 წელი

103,5 მ3/დღღ 0,07 ჰა

529 100953
მდ. ხობისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ჩხოროწყუში, სოფ. ხაბუმე)

შპს „ვანდო“
09.07.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
20000 მ3

0,65 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/315  
21.08.12წ.

530 100954
მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხონში, სოფ. Qვემო ხუნწი)

შპს 
„მარტვილავტოგზ

ა“

09.07.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
61200 მ3

2,04 ჰა ვადა გაუვიდა

531 100956
„ვალეს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხეში, სოფ. 
ვალე)

ი/მ „თენგიზ 
ხითარიშვილი“

13.07.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
150000 მ3

1,97 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№330  
14.05.14წ.

532 100959
მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ქსოვრისი)

შპს „მაპი-2008“
13.07.10     
21.11.16

ჯამური 
მოპოვება       
74000 მ3

2,68 ჰა

00387 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ელგუჯა ნოზაძე-
განთიადმა“



533 100962
მდ. კაბალის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის რ-ნში, 
სოფ. გიორგეთი)

შპს „იმედი 2010“
13.07.10     
09.06.13

ჯამური 
მოპოვება   
22500 მ3

0,8 ჰა

100051 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ როლანდ 
დავითაშვილმა

534 100963
მდ. კაბალის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის რ-ნში, 
სოფ. კაბალი)

შპს „ნიუ ენერჯი“
13.07.10     
17.02.14

ჯამური 
მოპოვება   
359100 მ3

11,97 ჰა

100415 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მალხაზ 
ნინაშვილმა

535 100964

„ფანშეთის“ №5 ჭაბურღილის 
მინერალური წყლის 
(ჩამოსხმა) მოპოვება 
(ყაზბეგის რ-ნში, სოფ. 
ფანშეთის მიმდებარედ)

შპს „აქვა გეო“
13.07.10     
16.01.34     

10 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

100372 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კონსტანტინე 
იაკობიშვილმა 

536 100965
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის რ-ნში, 
სოფ. ქვიშხეთი)

შპს 
„დეველოპმენტ 
ბუილდინგ 
კომპანი“

13.07.10     
20.10.13

ჯამური 
მოპოვება       
131000 მ3

4,36 ჰა

100239 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აზტეკომ“        
100937 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნოვა ბილდინგ“-
მა

537 100966

„ხორენიას“ დაციტის (ქვიშისა 
და ხრეშის) მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. 
ხორენია)

ფ/პ ჰოვსეფ 
ნიკოღოსიანი 

13.07.10     
03.06.15

ჯამური 
მოპოვება       
11500 მ3

0,23 ჰა

100905 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დიმიტრი 
ლომსაძემ          100923 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა ფ/პ სერგო 
დარბინიანმა

538 100967
„პატრიკეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოში, სოფ. 
პატრიკეთი)

შპს „აი-ემ-პი“
15.07.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
300000 მ3

9,68 ჰა ვადა გაუვიდა



539 100968

„ახალი მარაბდის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(თეთრიწყაროში, სოფ. ახალი 
მარაბდა)

შპს „კარიერი - 
თბილისი“

15.07.10     
03.06.15

ჯამური 
მოპოვება       
75500 მ3

1,51 ჰა

100907 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გრიგოლ 
ლომთაძემ            
გაუქმდა ბრძ.№13/139    
10.06.11წ.

540 100969
„ტიკმანტაშის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკაში, 
სოფ. ნარდევანი)

შპს „წალკა 91“ ს/ნ 243119718 
15.07.10     
08.02.30

ჯამური 
მოპოვება      
217100 მ3

1,67 ჰა
100805 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი ჯიქიამ

541 100971

„საჭურიას ღელეს“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულში, სოფ. ოხომირას 
მიმდებარედ)

ფ/პ მერაბ 
კუბლაშვილი

15.07.10     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
84804 მ3

0,43 ჰა
100512 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ევროსტანდარტი-1“-ს

542 100972

„საჭურიას ღელეს“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულში, სოფ. ოხომირას 
მიმდებარედ)

შპს 
„ევროსტანდარტი-

I“

15.07.10     
25.05.29

ჯამური 
მოპოვება   
515131 მ3

2,61 ჰა

100512 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მერაბ კუბლაშვილმა      
გაუქმდა ბრძ. №1-
1/1519  14.09.10წ.

543 100973
„პირველი მაისის“ კირქვის 
მოპოვება (ხობში, სოფ. 
პირველი მაისი)

ი/მ „ზურაბი 
ლომაია“

15.07.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   3000 

მ3
0,06 ჰა ვადა გაუვიდა

544 100974
„პირველი მაისის“ (I უბანი) 
კირქვის მოპოვება (ხობში, 
სოფ. Pირველი მაისი)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

15.07.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      

8000 მ3
0,16 ჰა ვადა გაუვიდა

545 100975

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.თელავის 
მიმდებარედ)

შპს 
„აგროსაინჟინრო 
მომსახურეობა“

 ს/ნ 231169473  
15.07.10     
25 წელი

20 მ3/დღღ 0,07 ჰა



546 100978

„მირაშხანის“ ტუფოგენური 
ქანების (ტუფები და 
მიკროტუფობრექჩიები) 
ლოდნარის მოპოვება 
(ასპინძაში, სოფ. მირაშხანი)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

16.07.10    2 
წელი

ჯამური 
მოპოვება      
15500 მ3

0,31 ჰა ვადა გაუვიდა

547 100979

„ნაქალაქევის“ ტუფებისა და 
ტუფობრექჩიების (ღორღი) 
მოპოვება (ასპინძაში, სოფ. 
ნაქალაქევი)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

16.07.10    3 
წელი

ჯამური 
მოპოვება      
131500 მ3

2,63 ჰა ვადა გაუვიდა

548 100980

„ბაჯითის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის (საყალიბე და მინის 
წარმოება) მოპოვება 
(საჩხერეში, სოფ. ბაჯითი)

შპს „მშენებელი 1“
16.07.10     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
118800 ტ

0,66 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№295/ს 
05.12.14წ.

549 100981
„მესტიის“ ტრავერტინის 
მოპოვება (მესტიაში, სოფ. 
ლაშხვერი)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

16.07.10    5 
წელი

ჯამური 
მოპოვება      
13500 მ3

0,27 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/143  
24.02.12წ.

550 100986
„ახალი სამგორის“ გაჯის 
მოპოვება (გარდაბანში, სოფ. 
Aხალი სამგორი)

შპს „ლოგარითმი“
21.07.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
86230 ტ

37,82 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№404  
28.05.14წ.

551 100987

„ინიაკდაგის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდაში, სოფ. 
რადიონოვკა)

შპს „მეეკი“
21.07.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
201000 მ3

2,01 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/607   
12.12.11წ.

552
100988      

(ყადაღა)

„გოგნის“ კირქვის (საღორღე) 
მოპოვება (ტყიბულში, სოფ 
გოგნი)

შპს „ჯორჯიან 
მაინინგ+“

21.07.10     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება      
81788 მ3

1,27 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/101  
02.02.11წ.



553 100989

სარკინიგზო ჩიხის ვაკისის 
გასწვრივ სილიკომანგანუმის 
ქერქული ნარჩენების 
ტექნოგენური დანაგროვების 
მოპოვება (სამტრედიაში, სოფ. 
ილორისა და ხუჯულაურის 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჭიათურმანგანუმ 

ჯორჯია“

23.07.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
30060 ტ

4,16 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„მერკური-2012“-ს 
(ქუთაისი, 26 მაისის ქ. 
№93, ს/ნ 412681888, 
593333977, 
591913919)მთლიანად 
(15 239.99 ტ) 2012 
წლის 14 მარტიდან 
2015 წლის 14 
მარტამდე

554 100991

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოში, სოფ. 
გიორგიწმინდა)

შპს „ქართული 
აგური“

 ს/ნ 238151904  
23.07.10     
20 წელი

6 მ3/დღღ 0,07 ჰა

555 100993
მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხონის რ-
ნში, სოფ. ივანდიდი)

შპს „ტერექს-
ოცდამეერთე“

28.07.10     
18.04.13

ჯამური 
მოპოვება 
352462 მ3

10,18 ჰა

შპს „დტს“-ზე 100004 
ლიცენზიის 
დუბლიკატი            
100957 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯენაკომ“

556 100994
მდ. რიონზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის რ-ნში, 
სოფ. შუა ბაშის მიმდებარედ)

შპს „ტერექს-
ოცდამეერთე“

28.07.10     
26.01.14

ჯამური 
მოპოვება   
215575 მ3

7,91 ჰა

შპს „დტს“-ზე 100391 
ლიცენზიის 
დუბლიკატი                
100958 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯენაკომ“

557 100997

მდ. რიონზე „ვარციხის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბაღდათში, 
სოფ. ვარციხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ფაზისი“
28.07.10     
03.12.12

ჯამური 
მოპოვება  
39000 მ3

2,3 ჰა

00987 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გონმა“          
გაუქმდა ბრძ.№13/377  
16.09.11წ.

558 100998

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ.თბილისში, 
დიღმის სასწ. საცდ. მეურნ. 
მიმდებარედ)

ფ/პ რევაზ 
გოგიაშვილი

28.07.10     1 
წელი

ჯამური 
მოპოვება   
32400 მ3

1,08 ჰა ვადა გაუვიდა



559 101055

მდ. რიონზე „ჯიმასტაროს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(წყალტუბოში, სოფ. 
ჯიმასტარო)

შპს „რიო-
ინვესტი“

05.08.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
21300 მ3

0,71 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2014 წლის 
29 ოქტომბრის №21-
05/78801 წერილით

560 101056
მდ.ყვირილაზე „აჯამეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლაში, სოფ. აჯამეთი)

ფ/პ რეზო 
ბოგვერაძე

05.08.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
62100 მ3

2,07 ჰა ვადა გაუვიდა

561 101058

მდ. იორის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (საგარეჯოს 
რ-ნი, სოფ. ხაშმის რკინიგზის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ი/მ „გურამ 
კობალავა“

09.08.10     
08.05.12

ჯამური 
მოპოვება   
68000 მ3

4 ჰა

00587 ლიცენზიის 
დუბლიკატი         
100992 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხურომ“          
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2057  28.12.10

562 101059
„ზუმის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჩხოროწყუში, სოფ. 
ზუმი)

შპს „სანი“
09.08.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
71400 მ3

2,38 ჰა ვადა გაუვიდა

563 101060

მდ. აბაშისწყალზე 
„საბოკუჩაოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (აბაშაში, სოფ. 
საბოკუჩაო)

შპს „მეგზევე 2010“
09.08.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
30300 მ3

1,01 ჰა ვადა გაუვიდა

564 101061
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქ.რუსთავში, სოფ. 
თაზაკენდი)

შპს „ჯაპა“ ს/ნ 216454744  
12.08.10     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
99900 მ3

1,11 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„ქვები“-ს (ს/ნ 
404546700) 2019 წლის 
12 აპრილიდან 2020 
წლის12 აგვისტომდე

565 101062
მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთაში, სოფ. წიწამური)

შპს „ენსისი“
16.08.10     
16.07.15

ჯამური 
მოპოვება       
100000 მ3

2,2 ჰა

100952 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ქეთევან 
პაპაშვილმა                      
ვადა გაუვიდა



566 101067
ვალეს საბადოზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ახალციხის 
რ-ნი)

ი/ს "თენგიზ 
ხითარიშვილი"

16.08.10     
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
58663 მ3

4 ჰა
00091 ლიცენზიაში 
შევიდა ცვლილება

567 101069

ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჯაპა“ ს/ნ 216454744  
20.08.10     
01.08.27

ჯამური 
მოპოვება   
17959.5 მ3

2.32 ჰა

00722 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ზაქირ ბაირამოვმა“       
100080 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ნატალია 
კვანტალიანმა

568 101071

ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ნატალია 
კვანტალიანი

20.08.10     
01.08.27

ჯამური 
მოპოვება   
17959.5 მ3

2.32 ჰა

00722 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ზაქირ ბაირამოვმა“       
100080 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯაპას“

569 101073
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ.თბილისის 
მიმდებარედ)

შპს 
"ინდუსტრიული 

ჯგუფი"

25.08.10     
02.07.14

ჯამური 
მოპოვება   
119590 მ3

4,02 ჰა

100552 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიგა კაკუბავამ   
ვადა გაუვიდა

570 101074
მდ. ლოჭინოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. გამარჯვება)

შპს 
"ინდუსტრიული 

ჯგუფი"

25.08.10     
29.10.12

ჯამური 
მოპოვება   
54600 მ3

2,99 ჰა
00946 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიგა კაკუბავამ



571 101075

მდ. არაგვზე არაგვისპირის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის რ-ნი, სოფ. 
ჭართალი)

შპს „ბელ-ბაუ“
25.08.10     
11.05.12

ჯამური 
მოპოვება  
59075 მ3

1,7 ჰა

00985 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინერტ ჯორჯიამ“   
100390 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტრანსმასტერმა“     
გაუქმდა ბრძ.№13/374  
16.09.11წ.

572 101076
„ბჟუჟის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთში, სოფ. 
ბჟუჟა)

შპს „საქართველოს 
სამშენებლო 
ჯგუფი“

25.08.10     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
165000 მ3

5,46 ჰა ბრძ.№13/355  30.08.12წ.

573 101077

მდ. ნინოს-ხევზე 
„ნინოსხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხში, სოფ. 
ცოდნისკარი)

შპს „იმედი 2010“
31.08.10     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება   9000 

მ3
0,3 ჰა ვადა გაუვიდა

574 101078
„გურიანთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთში, სოფ. 
გურიანთი)

შპს „კოლხეთი-2“
31.08.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
103200 მ3

3,44 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1-1/372  
15.03.11წ.

1 0000005
„ლესას“ ტუფობრექჩიის 
(ღორღი) მოპოვება 
(ლანჩხუთში, სოფ. ლესა)

შპს „სანი“ ს/ნ 220016113  
15.11.10     
15.11.20

ჯამური 
მოპოვება   
73600 მ3

0.92 ჰა

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო                            აუქციონით 

გაცემული ლიცენზიები



2 0000008

„ბედონის“ ლოდების 
(ანდეზიტო-ბაზალტი) 
მოპოვება (დუშეთში, სოფ. 
ბედონი)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია 
მამისონი“

01.09.10     
01.09.15

ჯამური 
მოპოვება   3600 

მ3
2 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/217    
30.06.11წ.

3 0000009
მდ. ენგურზე „იფარის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მესტიაში, 
სოფ. ქვემო იფარი)

შპს „ენგური 2006“
07.09.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
40000 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

4 0000010
მდ. მაშავერაზე „რაჭისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისში, სოფ. რაჭისუბანი)

შპს „საბა+++“
07.09.10     
07.09.15

ჯამური 
მოპოვება   
55800 მ3

1.86 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№218/ს  
28.11.14წ.

5 0000014
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო) მოპოვება 
(ქ.ქუთაისი)

ფ/პ ბესიკ 
ბასილაძე

15.11.10     
15.11.30

7 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა
გაუქმდა 11.10.18 წ.         
1482/ს ბრძანებით.

6 0000015

მდ. მტკვრისა და მდ. არაგვის 
შესართავთან ზაჰესის 
წყალსაცავში დაგროვილი 
ჭარბი ნატანის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტი)

შპს „დელტა“
03.09.10     
22.08.26

ჯამური 
მოპოვება   
879800 მ3

18 ჰა

00255 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯეო-
ტრანსპორტერმა“

7 0000017

მდ. თურდოსხევის ქვიშა-
ხრეშის საბადოს მერეს 
უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის რ-ნი, 
სოფ. ვარდისუბანი)

შპს „თელავის 
საგზაო 

სამმართველო“

03.09.10     
19.05.16

ჯამური 
მოპოვება   
18000 მ3

1,26 ჰა

00138 ლიცენზიის 
ცვლილება (ჯამურად 
შეცვლა)  გაუქმდა 
ბრძ.#350/ს 07.03.16წ.

8 0000018

მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალიეთი)

შპს „მარმოროსო“ ს/ნ 404868489  
09.09.10     

01.08.2027

ჯამური 
მოპოვება   
199300 მ3

3,56 ჰა
00726 ლიცენზია 
მთლიანად გადასვა 
შპს ფირმა „სალიეთმა“



9 0000024

„ხორითის“ 
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
მოპოვება (ხარაგაულში, სოფ. 
ხორითი)

ი/მ „პავლე 
კიკალიშვილი“

ს/ნ 
56001002077   

25.11.10     
25.11.30

ჯამური 
მოპოვება   
58388 მ3

1,75 ჰა

10 0000028
მდ. ხობისწყალზე „ხობის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხობში, სოფ. ჭიხუ)

შპს „გიკა“
25.11.10     
25.11.15

ჯამური 
მოპოვება   
22000 მ3

0,72 ჰა ვადა გაუვიდა

11 0000030
მდ. გომბორზე „გომბორის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(საგარეჯოში, სოფ. ოთარაანი)

შპს „გზამშენი-4“
14.09.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
92400 მ3

3,08 ჰა ვადა გაუვიდა

12 0000031
მდ. იორზე „ოთარაანის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(საგარეჯოში, სოფ. ოთარაანი)

შპს „გზამშენი-4“
14.09.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
11400 მ3

0,38 ჰა ვადა გაუვიდა

13 0000032
მდ. ჩხერიმელას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულში, სოფ. 
ნებოძირი)

შპს „ფუშტა“
27.09.10     
03.12.12

ჯამური 
მოპოვება  
18000 მ3      

არაუმეტეს 6000 
მ3/წელ

0,371 ჰა
00986 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვერელი+“-მა

14 0000033
„ჯინისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკაში, სოფ. 
ჯინისი)

შპს „დიდგორი“
27.09.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
28200 მ3

0,47 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№18  
20.01.14წ.

15 0000034

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის რ-ნი, სოფ. 
ლეჟბადინი)

შპს „შავნაბადა-2“
03.09.10     
22.02.13

ჯამური 
მოპოვება   
67100 მ3

7,04 ჰა

01135 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გუმი“-ს           100941 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა ფ/პ კახი 
შინჯიაშვილმა



16 0000035

მდ. მტკვრისა და არაგვის 
შესართავთან, ზაჰესის 
წყალსაცავის II რიყე_6-ის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტი)

შპს „დელტა“
03.09.10     
09.03.17

ჯამური 
მოპოვება   
910000 მ3

9,1 ჰა

00478 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯეო-
ტრანსპორტერმა“

17 0000036

ჭაბუღილის მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(საგარეჯოს მიმდებარედ)

ფ/პ არსენ 
მეკოკიშვილი

14.09.10     
25 წელი

2 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/82  
02.02.12წ.

18 0000037
მდ. ჩაილურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოში, სოფ. 
მანავი)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

27.09.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
103800 მ3

3,46 ჰა ვადა გაუვიდა

19 0000038
„გოხნარის“ ბაზალტის 
(ღორღი) მოპოვება 
(თეთრიწყარო, სოფ. გოხნარი) 

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

30.09.10     
21.12.10

ჯამური 
მოპოვება   
67766 მ3

10,57 ჰა

100557 ლიცენზია 
იჯარით გადასცა შპს 
„იბერკომპანის“    
100529 ლიცენზიის 
ცვლილება          100808 
ლიცენზია იჯარით 
გადასცა შპს „სალიმ“      
გაუქმდა ბრძ.№1-1/157 
07.02.11წ.

20 0000039

მდ. მტკვარზე „აღთაღლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბანში, სოფ. 
ყარათაღლა)

შპს „მშენბარი“
01.10.10     
01.10.15

ჯამური 
მოპოვება   
15000 მ3

0.5 ჰა ვადა გაუვიდა

21 0000040
მდ. მესტიაჭალაზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მესტიის 
მიმდებარედ)

შპს „ენგური 2006“
01.10.10     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
93300 მ3

3,11 ჰა ვადა გაუვიდა



22 0000041
„შიპიაკის“ გრანიტოიდების 
(საღორღე) მოპოვება 
(წალკაში, სოფ. შიპიაკი)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

04.10.10     
01.12.10

ჯამური 
მოპოვება       
217000 მ3

2,57 ჰა

100870 ლიცენზია 
იჯარით გადასცა ფ/პ 
ზვიად ჯიქიამ    
გაუქმდა ბრძ.№1-1/156  
07.02.11წ.

23 0000044

მდ. რიონზე "ლაგვანთის" 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლაგვანთა)

შპს „ორბა 2008“
01.10.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
80000 მ3

0,92 ჰა ვადა გაუვიდა

24 0000046
„ცუცხვათის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ტყიბულში, სოფ. 
ცუცხვათი)

ფ/პ ვიტალი 
ცირეკიძე

08.10.10     
03.02.15

ჯამური 
მოპოვება      
170000 მ3

4.78 ჰა
100801 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი ხურციძემ

25 0000047
მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“
08.10.10     
26.09.12

ჯამური 
მოპოვება   
321370 მ3

8,8 ჰა

00863 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/ს 
„ანდრო ადამიამ“        
100184 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მინდია 
გუმბარიძემ

26 0000049

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულში, სოფ. ახალი 
მამუდლო)

შპს „ქცია“
12.10.10     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
407400 მ3

13,58 ჰა ვადა გაუვიდა



27 0000050

მდ. მტკვარზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქ.თბილისში, ავჭალის 
მიმდებარედ)

შპს „ფორგრუპი“
25.11.10     
13.08.15

ჯამური 
მოპოვება   
34500 მ3

1,15 ჰა

101065 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ავანტი“-მ                 
ვადა გაუვიდა

28 0000062

№4 ჭაბურღილის თერმული 
წყლის (სათბურისათვის) 
მოპოვება (ხობში, სოფ. ზანა, 
სენაკი-ჩხოროწყუს დამაკავშ. 
გზის მარცხენა მხარეს)

შპს „ზანა-ეკო“ ს/ნ 439860367  
12.10.10     
18.06.33

400 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა
100073 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კობა გვაზავამ

29 0000064

„ლეჟბადინის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (მარნეულში, 
სოფ. ლეჟბადინი)

შპს „ჯეოპროგრეს 
გრუპ“

ს/ნ 205166256   
18.10.10     
15 წელი

ჯამური 
მოპოვება   
95100 მ3

3,17 ჰა

30 0000066

ამაშუკეთის კირქვის 
კარიერზე საამშენებლო 
კირქვის მოპოვება 
(ხარაგაულის რ-ნი)

შპს „კოზმანი“ ს/ნ 243570738   
18.10.10     
20.01.26

ჯამური 
მოპოვება       
24000 მ3

19,2 ჰა
00012 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა

31 0000067

„მამწვარას“ ბაზალტის 
მოპოვება (ნინოწმინდის რ-ნი, 
სოფ. მამწვარას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ მარტინ 
ასლანიანი

18.10.10     
21.11.15

ჯამური 
მოპოვება       
72000 მ3

0.53 ჰა

00959 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ვახტანგ კაპანაძემ“        
გაუქმდა ბრძ.№13/19  
16.05.12წ.

32 0000068

„მამწვარას“ ბაზალტის 
მოპოვება (ნინოწმინდის რ-ნი, 
სოფ. მამწვარას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ვახტანგ 
კაპანაძე“

18.10.10     
21.11.15

ჯამური 
მოპოვება       

6460 მ3
0.46 ჰა

00959 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მარტინ ასლანიანს

33 0000069

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
სანაპიროზე არსებული ჭიდან 
ტექნიკური წყლის მოპოვება 
(ქ. თბილისი, ბაქტერიოფაგის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ „ზურაბ 
ლომსაძე“

18.10.10     
27.03.26

5840 მ3/წელ საკუთარი

00056 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბეთანიამ“       
00662 ლიცენზიის 
ცვლილება



34 0000070
მდ. მტკვარზე „აღთაღლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბანში, სოფ. აღთაღლა)

შპს „ინერტ 
ჯორჯია“

20.10.10     
13.07.15

ჯამური 
მოპოვება       
120000 მ3

2,95 ჰა
100955 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა

35 0000073
„დევდორაკის“ დიაბაზის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ყაზბეგში, სოფ. გველეთი)

ფ/პ ლევან 
ფიცხელაური

05.11.10     
20.10.29

ჯამური 
მოპოვება      
46000 მ3

0.42 ჰა

100688 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
ფიცხელაურმა           
100791 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხევმა“

36 0000074
„დევდორაკის“ დიაბაზის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ყაზბეგში, სოფ. გველეთი)

შპს „ხევი“ ს/ნ 241492675  
05.11.10     
20.10.29

ჯამური 
მოპოვება      

5000 მ3
1.28 ჰა

100688 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
ფიცხელაურმა           
100791 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ლევან ფიცხელაურს

37 0000075

ჯახას კირქვების მოპოვება 
(დუშეთის რ-ნი, სოფ. 
ანანურის საკრებულოს 
ტერიტორია)

ი/მ „ნოდარ 
წიკლაური“

ს/ნ 129282195  
05.11.10     
24.03.26

ჯამური 
მოპოვება      

5095 მ3
0,45 ჰა

00065 ლიცენზიის 
ცვლილება

38 0000078
„დობერაზენის“ კირქვის  
მოპოვება (მარტვილში, სოფ. 
დობერაზენი)

შპს 
„მარტვილავტოგზ

ა“

03.11.10     
15.07.19

ჯამური 
მოპოვება      
40500 მ3

0,81 ჰა

100976 ლიცენზია 
იჯარით გადასცა ფ/პ 
ირაკლი ბაღიშვილმა     
ვადა გაუვიდა

39 0000081

კრწანისის ტყე-პარკის 
ტერიტორიაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის რ-ნი, 
სოფ. ყარათაღლა)

შპს „ოლიმპი ტ“
04.11.10     
07.03.11

ჯამური 
მოპოვება      31 

453 მ3
3 ჰა

00002 ლიცენზია 
მთლიანად გასდასცა 
შპს „კომპლექსი“-მ        
100755 ლიცენზიის 
ცვლილება                 
100809 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს "იბერია გრუპ"-მა 
ვადა გაუვიდა



40 0000085
„ღვედის“ კირქვის (საღორღე) 
მოოვება (ხონის რ-ნში, სოფ. 
ღვედი)

ი/მ „ზაურ 
ყურაშვილი“

ს/ნ 
55001019228

15.11.10     
04.06.28

ჯამური 
მოპოვება 
105669 მ3

0.47
100030 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მიხეილ ყურაშვილს

41 0000088
„ღვედის“ კირქვის (საღორღე) 
მოოვება (ხონის რ-ნში, სოფ. 
ღვედი)

ფ/პ მიხეილ 
ყურაშვილი

15.11.10     
04.06.28

ჯამური 
მოპოვება 
174000 მ3

0.69 ჰა

100030 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ზაურ ყურაშვილმა“      
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/1971  14.12.10წ.

42 0000096

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ.თბილისში, 
დიღმის სასწავლო საცდელი 
მეურნეობის მიმდებარედ)

შპს „ჯიჯი“
01.12.10     
01.12.15

ჯამური 
მოპოვება       
31500 მ3

1,05 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1571/ს 
05.10.15წ.

44 0000099

მდ. ხრამის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ლეჟბადინის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მარნეულის 
რ-ნი, სოფ. ლეჟბადინი)

შპს „ხრამი 2010“ ს/ნ 412672996  
02.12.10     
07.06.26

ჯამური 
მოპოვება      
89760 მ3

7,57 ჰა

00164 ლიცენზიის 
ცვლილება                
100810 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ავტობანი 2005“-მა

45 0000101
„აკეთის“ თიხის (სააგურე) 
მოპოვება (ლანჩხუთში, სოფ. 
აკეთი)

შპს 
„გეომაგინვესტპრ

ომი“

07.12.10     
08.12.15

ჯამური 
მოპოვება      
15470 მ3

0.91 ჰა

46 0000102
„ცაცხვის“ თიხის (სააგურე) 
მოპოვება (ზუგდიდში, სოფ. 
ცაცხვი)

შპს 
„გეომაგინვესტპრ

ომი“
ს/ნ 205125336  

07.12.10     
08.12.30

ჯამური 
მოპოვება      
193120 მ3

11.36 ჰა



47 0000103
„ჭუბერის“ მარმარილოს 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მესტიაში, სოფ. ჭუბერი)

სპს „ვიბლიანი“ ს/ნ 235892085 
08.12.10     
08.12.20

ჯამური 
მოპოვება      

2900 მ3
0.13 ჰა

48 0000106

მდ. არაგვის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. ანანურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჟინვალი 
2007“

08.12.10     
26.04.12

ჯამური 
მოპოვება      
50000 მ3

1.69 ჰა
00555 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/ს 
„ქეთევან არჩვაძემ“

49 0000107

მდ. არაგვის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი, სოფ. ანანურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მზიური 
ველი“

08.12.10     
26.04.12

ჯამური 
მოპოვება      
70000 მ3

3.28 ჰა
00555 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/ს 
„ქეთევან არჩვაძემ“

50 0000109
მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთაში, სოფ. ციხისძირი)

შპს „ძამა“
13.12.10     
13.12.15

ჯამური 
მოპოვება       
258300 მ3

8,61 ჰა ვადა გაუვიდა

51 0000110

„ხორითის“ 
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
მოპოვება (ხარაგაულში, სოფ. 
ხორითი)

ი/მ „ილია 
ბლუაშვილი“

ს/ნ 
56001001492 

13.12.10     
13.12.30

ჯამური 
მოპოვება       
11465 მ3

0,51 ჰა

52 0000111
„გეგუთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოში, სოფ. 
გეგუთი)

შპს „მძლეველი - 
2010“

10.12.10     
10.12.15

ჯამური 
მოპოვება       
60000 მ3

2 ჰა ვადა გაუვიდა

53 0000114

მდ. ცხენისწყალზე არსებული 
ხონის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხონში, სოფ. ივანდიდის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „შარა 2010“
14.12.10     
19.10.12

ჯამური 
მოპოვება       
134100 მ3

4,47 ჰა

00933 ლიცენზია 
გადაუფორმა შპს 
„ხონი-ავტოგზა“-მ        
00000086 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლია ხაჭაპურიძემ



54 0000115
მდ. ფოცხოვზე „ვალეს“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ახალციხეში, დაბა ვალე)

ი/მ „თენგიზ 
ხითარიშვილი“

14.12.10     
20.10.14

ჯამური 
მოპოვება      
33000 მ3

1,16 ჰა

100686 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ბიძინა 
ტატალაშვილმა“

55 0000117

მდ. მტკვრის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპში, სოფ. მიქელწყაროს 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „უნივერსალ. 
ჯგუფი - 10.90“

15.12.10     
08.09.11

ჯამური 
მოპოვება       
13000 მ3

1,73 ჰა

00295 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კავთა 2006“-მა   
ვადა გაუვიდა

56 0000119
„ქისათიბის“ საბადოს 
დიატომიტის მოპოვება-
გადამუშავება (ახალციხე)

შპს „ემ ჯი თი 
კომპანი“

16.12.10     
21.11.17

50 ათ. ტ/წ      
100 ათ. ტ/წ 

186 ჰა

წიაღით სარგებლობის 
№0202 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„აქატ-დიატომიტმა“      
აღსრულების 2014 
წლის 26 მარტის 
წერილის თანახმად არ 
მოხდეს ლიცენზიის 
შემდგომი გასხვისება

57 0000120

მდ. შავი არაგვის ხეობაში 
„მაქართას“ მინერალური 
წყლის მოპოვება (დუშეთის რ-
ნი)

სს „იბერია 
რეფრეშმენტსი“

21.12.10     
27.01.26

3520 მ3/წელ 0.1214 ჰა

00193 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ლაშა კაპანაძემ, 
რომელსაც გადასცა სს 
„საქართველოს 
ბუნებრივმა წყლებმა“ 
(ლიც. №00058)            
00383 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მაქართამ“      
გაუქმდა ბრძ.№1-
1/2019  21.12.10წ.

59 0000123

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნში, 
სოფ. ყიზილაჯლოს 
მიმდებარედ)

ი/მ „გიორგი 
კალანდაძე“

27.12.10     
04.09.28

ჯამური 
მოპოვება       
244500 მ3

1.63 ჰა
100147 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ალექსანდრე ჯოხაძემ



60 0000124
ბაზალტის მოპოვება 
(მარნეულში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს "სის მადენი"
27.12.10     
04.09.28

ჯამური  
მოპოვება  
391500 მ3

2.61 ჰა
100147 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ალექსანდრე ჯოხაძემ    

61 0000126

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნში, 
სოფ. ყიზილაჯლოს 
მიმდებარედ)

ფ/პ ალეკო გიგანი
27.12.10     
04.09.28

ჯამური 
მოპოვება       
138000 მ3

0.92 ჰა
100147 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ალექსანდრე ჯოხაძემ

62 0000128

თიხა-თაბაშირის (გაჯი) 
მოპოვება (გარდაბანში, სოფ. 
ახალი სამგორის 
მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
დგებუაძე

10.01.11     
21.07.28

ჯამური 
მოპოვება    
102152 ტ

16.91 ჰა
100102 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კარგი“-მ

63 0000129

თიხა-თაბაშირის (გაჯი) 
მოპოვება (გარდაბანში, სოფ. 
ახალი სამგორის 
მიმდებარედ)

შპს „კარგი“ ს/ნ 226568899  
10.01.11     
21.07.28

ჯამური 
მოპოვება    
37924 ტ

9.99 ჰა
100102 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი დგებუაძეს

64 0000130

„მოლითის“ 
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
მოპოვება (ხარაგაულში, სოფ. 
მოლითი)

შპს „ჯორჯია 
მაინინგ კო 
ლიმიტიდ“

12.01.11     
12.01.31

ჯამური 
მოპოვება       
79100 მ3

1.13 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/478  
02.10.12წ.

65 0000132

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ბენა“
18.01.11     
08.05.12

ჯამური 
მოპოვება       
19970 მ3

0,6 ჰა

00591 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თანი“-მ              
გაუქმდა ბრძ.№13/699  
25.04.12წ.



66 0000134
„გოგნის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულში, სოფ. გოგონი)

შპს „საბა+“
02.02.11     
02.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
23000 მ3

0.46 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
19 მაისის  21-05/50929 
წერილით

67 0000136
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(ხონში, სოფ. ქუტირი)

შპს „აკად. 
ბ.ნანეიშვილის 
სახელობის 
ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის 
ეროვნული 
ცენტრი“

ს/ნ 244969370  
02.02.11     
02.02.36

80 მ3/დღღ 0.14 ჰა

68 0000137

მდ. მტკვარზე „ყარათაღლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის რ-ნში, სოფ. 
აღთაღლა)

შპს „ქცია“
02.02.11     
10.01.16

ჯამური 
მოპოვება       
85500 მ3

2.85 ჰა

0000127 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ პაატა 
ცისკარიშვილმა

69 0000139

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ყვარელი, 
ჭავჭავაძის ქ. №55)

სს კორპორაცია 
„ქინძმარაული“

ს/ნ 241557409  
02.02.11     
02.02.31

259 მ3/დღღ 0,07 ჰა

70 0000140
მდ. ხობისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ჩხოროწყუში, სოფ. ჯუმითი)

ი/მ „რევაზ 
გულუა“

02.02.11     
02.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
30000 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

71 0000141

მდ. რიონზე „რიონის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიაში, სოფ. 
ახალსოფელი)

შპს „დასავლეთი“
02.02.11     
02.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
27300 მ3

0,91 ჰა ვადა გაუვიდა



72 0000142
მდ. ოჩხამურზე „ჩხოროწყუს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ჩხოროწყუს მიმდებარედ)

შპს „ჩხოროწყუს 
საგზაო 

სამმართველო“

02.02.11     
02.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
45300 მ3

1,51 ჰა ვადა გაუვიდა

73 0000143

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.თბილისში, ზემო 
ვაკე)

შპს „ქლიერ 
ვოთერ 

კორპორეიშენ“

02.02.11     
02.02.36

3 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#748/ს 
17.05.17წ.

74 0000144

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(წყარო №1 და №2) 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.თბილისში, ზემო 
ვაკე)

შპს „ქლიერ 
ვოთერ 

კორპორეიშენ“

02.02.11     
02.02.36

200 მ3/დღღ 0.56 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#597/ს 
25.04.17წ.

75 0000146
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო) 
(ოზურგეთში, ბესიკის ქ. №15)  

შპს „გურია-
ექსპრესი“

02.02.11     
20.01.16

10 მ3/დღღ 0,14 ჰა
0000104 ლიცენზია 
იჯარით მთლიანად 
გადასცა შპს "შრომამ"

76 0000148

„სოღანლუღის“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბანში, სოფ. 
სოღანლუღის მიმდებარედ)

შპს „მანი“ ს.ნ 204497213  
03.02.11     
03.02.26

ჯამური 
მოპოვება       
25 395 ტ

16.93 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
1 მაისის #21-05/62512  
წერილით                       
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის

77 0000151
მტკნარი წყაროს წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ბორჯომში, დაბა წაღვერი)

შპს „წაღვერი XXI“ ს/ნ 400007265  
04.02.11     
04.02.36

30 მ3/დღღ 0,07 ჰა

78 0000152

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთაში, სოფ. 
მუხრანი)

სს „შატო მუხრანი“ ს/ნ 205000381  
04.02.11     
04.02.36

330 მ3/დღღ 0,14 ჰა



79 0000153

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქ.რუსთავის 
მიმდებარედ)

შპს „ნიკა-2004“  ს/ნ 216302150  
04.02.11     
04.02.21

10 მ3/დღღ 0,07 ჰა

80 0000154
მდ. მტკვარზე „აღთაღლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბანში, სოფ. აღთაღლა)

შპს „აკრა“
04.02.11     
04.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
140000 მ3

3,49 ჰა ვადა გაუვიდა

81 0000156

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქ.რუსთავის 
მიმდებარედ)

შპს „რუსთავი 
ინდუსტრია 

გრუპ“
 ს/ნ 216430538  

04.02.11     
04.02.21

5 მ3/დღღ 0,07 ჰა

82 0000157

მდ. ყვირილაზე „ბარდუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლაში, სოფ. 
ბარდუბანი)

ფ/პ თემურ 
ბერძენიშვილი

04.02.11     
04.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
220000 მ3

6,67 ჰა ვადა გაუვიდა

83 0000163

„ხორითის“ 
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
მოპოვება (ხარაგაულში, სოფ. 
ხორითი)

შპს „GEORGIAN 
MARBLE“

 ს/ნ 406033545  
08.02.11     
08.02.31

ჯამური 
მოპოვება       
64989 მ3

1.96 ჰა

84 0000164

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(საგარეჯოში, სოფ. 
ნინოწმინდა)

შპს „ცივი“ ს/ნ 404859435 
08.02.11     
08.02.26

3.5 მ3/დღღ 0,07 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
28 მარტის #21-
05/43662 წერილით         
ყადაღა მოეხსნა 
აღსრულების 
ეროვნული ბიუროს

85 0000165

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (ჭაბურღილი, 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
(ქ.რუსთავის მიმდებარედ)

შპს „ფოლადი 
2001“

08.02.11     
08.02.21

20 მ3/დღღ 0,07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№848  
24.09.14წ.



87 0000167
„ჩხარის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ტერჯოლაში, სოფ. 
რუფოთი)

ი/მ „კორნელი 
შუღლაძე“

10.02.11     
10.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
15600 მ3

0,52 ჰა ვადა გაუვიდა

88 0000168
მდ. ლიახვზე „თედოწმინდის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორში, სოფ. თედოწმინდა)

შპს „შარა“
10.02.11     
10.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
79500 მ3

2,65 ჰა ვადა გაუვიდა

89 0000169

მდ. თურდოსხევზე 
„თურდოსხევი II“-ის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თელავში, 
სოფ. ვარდისუბანი)

შპს „არტოზანი“
10.02.11     
10.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
60000 მ3

2 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#199/ს 
04.02.16წ.

90 0000172
მდ. ჯუმის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდში, სოფ. 
დარჩელი)

ი/მ „ტარიელ 
შონია“

14.02.11     
14.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
15000 მ3

0,3 ჰა
გაუქმება ბრძ.#507/ს 
22.04.15წ.

91 0000177
„ედიკილისას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკაში, 
სოფ. ედიკილისა)

შპს „წალკა 91“ ს/ნ 243119718  
11.02.11     
02.08.25

ჯამური 
მოპოვება   
36000 მ3

0,72 ჰა
101051 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი დამენიამ

92 0000178

მდ. დიდ ლიახვზე 
ახალდაბის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ვარიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ღსს აკკორდ 
ინშაატ-სანაიე-ს 

ფილიალი 
(წარმომადგენლობ
ა) საქართველოში 
„აკკორდ ჯორჯია“

11.02.11     
11.05.12

ჯამური 
მოპოვება  
180750 მ3

4,26 ჰა

00603 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მშენებელი 2004“-ს        
00669 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „დავით 
ხურცილავამ“           
0000105 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს მშენებელი 2004“-



93 0000179

მდ. დიდ ლიახვზე 
ახალდაბის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის რ-ნი, სოფ. 
ვარიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ღსს აკკორდ 
ინშაატ-სანაიე-ს 

ფილიალი 
(წარმომადგენლობ
ა) საქართველოში 
„აკკორდ ჯორჯია“

11.02.11     
11.05.12

ჯამური 
მოპოვება 
120500 მ3

2,84 ჰა

00603 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„დავით ხურცილავამ“   
00665 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მშენებელი 2004“-
მა     

94 0000181
„ალასტანის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ახალქალაქში, სოფ. 
ალასტანი)

ფ/პ სერიოჟა 
მარაბიანი

15.02.11     
15.02.16

ჯამური 
მოპოვება       

8000 მ3
0,16 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1788/ს 
10.11.15წ.

95 0000182
მდ. დებედაზე „არაფლოს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულში, სოფ. არაფლო)

შპს „დებედა“
18.02.11     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
140000 მ3

4,51 ჰა ვადა გაუვიდა

96 0000184

მდ. ნორიოს-ხევზე „ნორიოს-
ხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბანში, სოფ. 
ნორიო)

ფ/პ გელა 
შინჯიკაშვილი

18.02.11     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
71700 მ3

2,39 ჰა ვადა გაუვიდა

97 0000185
მდ. რიონზე "რიონის" ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ქ.ქუთაისში, სოფ. გეგუთი)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“

18.02.11     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
300000 მ3

7.97 ჰა ვადა გაუვიდა

98 0000186

მდ. რიონზე „ძირაგეულის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურში, სოფ. 
ძირაგეული)

ფ/პ ილია ჭელიძე
18.02.11     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
30000 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა



99 0000188
მდ. ტეხურზე „ახალსოფლის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სენაკში, სოფ. ახალსოფელი)

შპს „ბიგ ჯორჯია“
18.02.11     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
71400 მ3

2,38 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
9 დეკემბრის  21-
05/128309 წერილით

100 0000189

„კვალითის“ მანგანუმის 
(ტექნოგენური დანაგროვი) 
მოპოვება (ზესტაფონში, სოფ. 
კვალითი)

შპს 
„ჭიათურმანგანუმ 

ჯორჯია“

18.02.11     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
16632 ტ

2.97 ჰა ვადა გაუვიდა

101 0000191

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
(ღორღი) მოპოვება 
(მარნეულში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

ი/მ „ნამაზ 
პანახოვი“

18.02.11     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
809800 მ3

11,88 ჰა

ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ნიკოლოზ მუმლაძეს 
(გაუქმდა ბრძ.№13/213  
29.06.11წ.)

102 0000194
მდ. ენგურზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიაში, სოფ. 
ჯორკვალი)

სს „არქეოპოლისი“
18.02.11     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
100000 მ3

2,26 ჰა ვადა გაუვიდა

103 0000195

„ჯორკვალის“ გაბრო-
დიაბაზის (საღორღე) 
მოპოვება (მესტიაში, სოფ. 
ჯორკვალი)

სს „არქეოპოლისი“
11.02.11     
11.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
27000 მ3

1,35 ჰა ვადა გაუვიდა

104 0000196
მდ. ლოჭინის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბანში, სოფ. 
სააკაძე)

ფ/პ ავთანდილ 
ადიკაშვილი

18.02.11     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
19200 მ3

0,96 ჰა ვადა გაუვიდა

105 0000201
„ჯორკვალის“ ღორღის 
მოპოვება (მესტიაში, სოფ. 
ჯორკვალი)

შპს „ენგური 2006“
21.02.11     
21.02.14

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.3 ჰა ვადა გაუვიდა



106 0000204

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (მცხეთაში, 
სოფ. ციხისძირი)

სს „მინა“  ს/ნ 236034830  
22.02.11     
22.02.36

420 მ3/დღღ 0,14 ჰა

107 0000205
„სირკვას“ ბაზალტის 
მოპოვება (ახალქალაქში, სოფ. 
სირკვა)

ფ/პ სარიბეკ 
ხაჩატურიანი

22.02.11     
21.11.17

ჯამური 
მოპოვება       
21900 მ3

0.32 ჰა

00960 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ჰარუთიუნ 
ხაჩატურიანმა“        
გაუქმდა ბრძ.№13/525  
15.11.11წ.

108 0000206
„სირკვას“ ბაზალტის 
მოპოვება (ახალქალაქში, სოფ. 
სირკვა)

ი/მ „ჰარუთიუნ 
ხაჩატურიანი“

22.02.11     
21.11.17

ჯამური 
მოპოვება       

4200 მ3
0.06 ჰა

00960 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
სარიბეკ ხაჩატურიანს    
გაუქმდა ბრძ.#1100/ს 
24.07.17წ.

109 0000208

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მიქსორი“
28.02.11     
02.08.16

ჯამური 
მოპოვება      
82793.2 მ3

5,13 ჰა

00535 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯმნ“-მა                  
01130 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნუგზარ 
პაპუაშვილმა“

110 0000209

მდ. ხობისწყალზე „შუა 
ხორშის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკში, სოფ. შუა 
ხორში)

შპს „ბიგ ჯორჯია“
28.02.11     
28.02.16

ჯამური 
მოპოვება      
150000 მ3

4,41 ჰა ვადა გაუვიდა

111 0000212
მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობში, სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ეგრისი+“
07.03.11     
09.08.12

ჯამური 
მოპოვება      
67500 მ3

2,25 ჰა

00746 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბილდერი 2007“-მა        
გაუქმდა ბრძ.№13/650    
23.12.11წ.



112 0000213
მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობში, სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ბილდერი 
2007“

07.03.11     
09.08.12

ჯამური 
მოპოვება      
104100 მ3

3.47 ჰა

00746 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ეგრისი+“-ს      
გაუქმდა ბრძ.№13/161    
10.06.11წ.

113 0000214
მდ. რიონზე „ქუთაისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქ.ქითაისის მიმდებარედ)

ფ/პ გოჩა კაცაძე
07.03.11     
07.03.16

ჯამური 
მოპოვება      
20700 მ3

0,69 ჰა ვადა გაუვიდა

114 0000215
ბაზალტის (სახერხი) 
მოპოვება (ახალქალაქის რ-
ნში, სოფ. კორხი)

ი/ს „რაფიკ 
ქეროპიან“

09.03.11     
05.06.18

ჯამური 
მოპოვება    

2500 მ3
0.0506 ჰა

100038 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გრიგოლ ქეროპიანს       
ვადა გაუვიდა

115 0000216
ბაზალტის (სახერხი) 
მოპოვება (ახალქალაქის რ-
ნში, სოფ. კორხი)

ფ/პ გრიგოლ 
ქეროპიან

09.03.11     
05.06.18

ჯამური 
მოპოვება    
28300 მ3

0.5874 ჰა

100038 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/ს 
„რაფიკ ქეროპიანმა“       
გაუქმდა ბრძ.№13/149    
10.06.11წ.

116 0000217
„მაქართას“ მინერალური 
წყლის შესწავლა-მოპოვება 
(დუშეთში, სოფ. მაქართა)

სს „იბერია 
რეფრეშმენტსი“

10.03.11     
10.03.36

0.21 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1068/ს 
14.08.19წ.

117 0000218
„ბახას“ მიწისქვეშა მტკნარი 
წყლის შესწავლა-მოპოვება 
(დუშეთში, სოფ. ბახანი)

სს „იბერია 
რეფრეშმენტსი“

10.03.11     
10.03.36

0.28 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1068/ს 
14.08.19წ.



1 1000002

„გოდოგანის“ კირქვის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოდოგანი)

შპს „ჯორჯია 
მაინინგ კო 
ლიმიტიდ“

10.06.11     
10.06.31

ჯამური 
მოპოვება      
698 000 მ3

6.98 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/479  
02.10.12წ.

2 1000003

„ბესიაურის“ კირქვის 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბესიაური)

შპს „ჯორჯია 
მაინინგ კო 
ლიმიტიდ“

10.06.11     
10.06.31

ჯამური 
მოპოვება      
387 000 მ3

3.87 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/484  
02.10.12წ.

3 1000004

„ხანდების“ კირქვის მოპოვება 
(ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეთრიწყარო)

შპს „ჯორჯია 
მაინინგ კო 
ლიმიტიდ“

10.06.11     
10.06.31

ჯამური 
მოპოვება      
985 200 მ3

4.03 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/486  
02.10.12წ.

4 1000006

მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერია)

შპს „თ.თ. ჯგუფი“
29.04.11     
25.01.13

ჯამური 
მოპოვება      61 

200 მ3
1,02 ჰა

01090 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გობრონმა“

5 1000009

მდ. ნატანებზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „თ.თ. ჯგუფი“
29.04.11     
20.12.12

ჯამური 
მოპოვება     251 

769 მ3
7,08 ჰა

01004 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გობრონმა“

6 1000013

მიწიქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბორჯომში, №1 
ქარხნის ტერიტორიაზე)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“

03.08.11     
07.06.36

დღე-ღამეში    
80 მ3       

0.14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#693/ს 
04.05.17წ.

სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო          
აუქციონით გაცემული ლიცენზიები



7 1000014

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სორი)

შპს 
„ამბროლაურის 
ავტოგზა 10“

03.08.11     
06.05.16

ჯამური 
მოპოვება      
100 000 მ3

3.3 ჰა ვადა გაუვიდა

8 1000015

„გარდაბნის“ ქვიშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბირლიკი)

შპს „ვიქტორია+“ ს/ნ 404865204  
03.08.11     
02.08.25

ჯამური 
მოპოვება      81 

500 მ3
4,95 ჰა

101052 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „შმაგი რატიანმა“

10 1000020

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, გუნია-
კალა)

ი/მ „ვაჟა 
ებრალიძე“

03.08.11     
06.04.29

ჯამური 
მოპოვება       
146 585 მ3

7.32 ჰა

100457 ლიცენზიის 
ცვლილება. გადასცა 
ნაწილი ი/მ „მიხეილ 
სარალაშვილს“ და 
ნაწილი ი/მ „გოჩა 
პეტრიაშვილს“

11 1000022

„ქოსალარი II“-ის კირქვის 
(საკირე) მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქოსალარი)

შპს „ჯეო დრილი“
03.08.11     
20.07.31

ჯამური 
მოპოვება      
635 950 ტ

5.53 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#416/ს   
06.04.15წ.

12 1000023

მდ. ბჟუჟაზე „გურიანთას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთა)

შპს „LEGI“
05.08.11     
31.12.14

ჯამური 
მოპოვება      92 

100 მ3
3,06 ჰა

100759 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სოფია 2009“-მ      
ვადა გაუვიდა

13 1000024

მდ. ფოცხოვზე „ვალეს“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, რკ/ს 
ვალეს მიმდებარედ)

შპს „ასტორია“
03.08.11     
06.05.16

ჯამური 
მოპოვება      
148 200 მ3

4.94 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№571  
08.07.14წ.



14 1000025

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქ. 
ოზურგეთის მიმდებარედ)

შპს „ვასაძის პური“ ს/ნ 237077961  
03.08.11     
06.05.36

დღე-ღამეში    
11 მ3       

0.07 ჰა

15 1000027

„ხამისქურის“ კირქვის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხამისქური)

შპს „აკაკი“
03.08.11     
20.10.18

ჯამური 
მოპოვება      
117 086 მ3

1 ჰა

100238 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მამუკა კუკავას                
გაუქმდა ბრძ.#370/ს 
15.03.18წ.

16 1000028

„ხამისქურის“ კირქვის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხამისქური)

ფ/პ მამუკა კუკავა
03.08.11     
20.10.18

ჯამური 
მოპოვება      
194 362 მ3

1,66 ჰა

100238 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„აკაკი“-მ          გაუქმდა 
ბრძ.№13/570  05.12.11წ.

17 1000030

„საკეციას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საკეცია)

ი/მ „გია 
მიქიაშვილი“

03.08.11     
13.04.15

ჯამური 
მოპოვება      12 

832 მ3
0,97 ჰა

100853 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„არქეოპოლისმა“

18 1000031

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „ჯაპა“ ს/ნ 216454744  
03.08.11     
07.05.31

ჯამური 
მოპოვება      
169 200 მ3

2.82 ჰა

19 1000032

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის  
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანაკლია)

ი/მ „ლადო 
ნავეიშვილი“

03.08.11     
07.05.16

ჯამური 
მოპოვება      
100 000 მ3

3.04 ჰა ვადა გაუვიდა



20 1000034

„კურსების“ ტეშენიტის 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურსები)

ფ/პ ვაჟა 
ნიშნიანიძე

03.08.11     
07.05.16

ჯამური 
მოპოვება      51 

000 მ3
1.02 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/810  
17.12.12წ.

21 1000035

„ბანოჯის“ კირქვის (საღორღე) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბანოჯა)

ი/მ „ვახტანგი 
გვანცელაძე“

 ს/ნ 
60001121719   

03.08.11     
07.05.31

ჯამური 
მოპოვება      
100 000 მ3

1 ჰა

22 1000036

„აკაურთას“ ტუფის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აკაურთა)

შპს „ვახო“
03.08.11     
07.05.16

ჯამური 
მოპოვება      22 

000 მ3
0.44 ჰა ვადა გაუვიდა

23 1000037

მდ. ბუჯაზე „ქვაციხის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვაციხე)

სს „მპეტოკატ ა.ე.“-
ს ფილიალი 

საქართველოში

03.08.11     
07.05.12

ჯამური 
მოპოვება      18 

000 მ3
0.6 ჰა ვადა გაუვიდა

24 1000039

„ორგორას“ ბაზალტის 
(ლოდნარი) მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ორგორა)

შპს „მტკვარი 
ჰესი“

03.08.11     
07.05.16

ჯამური 
მოპოვება      51 

750 მ3
2.07 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/356  
30.08.12წ.

25 1000040

„ვაზიანის“ გაჯის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაზიანი)

შპს „აშკავეთი“ ს/ნ 208182928  
05.08.11     
03.08.31

ჯამური 
მოპოვება       
42 525 ტ

11.34 ჰა



26 1000041

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმი)

შპს „თიმალი“
04.08.11     
08.06.16

ჯამური 
მოპოვება      76 

500 მ3
2.55 ჰა ვადა გაუვიდა

27 1000042

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გურჯაანში, 
ბერიტაშვილის ქ. №3)

ფ/პ ეკატერინე 
მჭედლიშვილი

03.08.11     
07.05.36

დღე-ღამეში    5 
მ3       

0.07 ჰა

28 1000043

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

შპს „ზუგდიდის 
საგზაო 

სამმართველო“

03.08.11     
07.05.16

ჯამური 
მოპოვება      37 

500 მ3
1.25 ჰა ვადა გაუვიდა

29 1000045

მდ. ენგურზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იდლიანი)

შპს „სანი“
03.08.11     
07.05.16

ჯამური 
მოპოვება      92 

700 მ3
3.09 ჰა ვადა გაუვიდა

30 1000046

„ლალხორალის“ საღორღე 
ნედლეულის მოპოვება 
(მესტიის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ლალხორალი)

შპს „სანი“
03.08.11     
07.05.16

ჯამური 
მოპოვება      16 

600 მ3
0.83 ჰა ვადა გაუვიდა

31 1000051

„ხოსპიოს“ ღორღის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხოსპიო)

შპს „მეეკი“
04.08.11     
08.06.16

ჯამური 
მოპოვება      81 

000 მ3
0.81 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/706  
20.11.12წ.

32 1000052

„ხოსპიოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხოსპიო)

შპს „მეეკი“
04.08.11     
08.06.16

ჯამური 
მოპოვება      79 

200 მ3
2.64 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/172   
18.07.12წ.



33 1000053

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქ. 
ქუთაისში, შერვაშიძის ქ. 
№59ა)

ი/მ „კობა ლომიძე“   ს/ნ 112880151 
04.08.11     
22.06.21

დღე-ღამეში    2 
მ3       

0.07 ჰა

34 1000056

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რეხა)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო №1“

05.08.11     
22.06.36

დღე-ღამეში    9 
მ3       

0.14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1709/ს 
21.10.16წ.

35 1000057

მდ. ლიახვზე „თედოწმინდის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. თედოწმინდა)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო №1“

05.08.11     
11.06.16

ჯამური 
მოპოვება      42 

900 მ3
1.43 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/179  
01.03.13წ.

36 1000058

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ზურაბ 
მანველიშვილი

ს/ნ 
47001002981   

04.08.11     
22.06.36

დღე-ღამეში    2 
მ3       

0.07 ჰა

37 1000059

მდ. ენგურზე „დარჩელის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელი)

შპს „ზუგდიდის 
საგზაო 

სამმართველო“

05.08.11     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება      30 

000 მ3
1 ჰა ვადა გაუვიდა

38 1000060
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
მიმდებარედ)

შპს „ლილე“
05.08.11     
18.12.14

ჯამური 
მოპოვება      5 

340 მ3
1,04 ჰა

100741 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბადრი 
საკანდელიძემ          
100765 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ რაინდი სარალიძემ



39 1000061
მდ რიონზე „ქუთაისის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
მიმდებარედ)

შპს „ლილე“
05.08.11     
10.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
80000 მ3

1.89 ჰა
0000170 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გელა ჯინჭარაძემ

40 1000063

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, გუნია-
კალა)

ი/მ „მიხეილ 
სარალაშვილი“

ს/ნ 
22001009120   

05.08.11     
06.04.29

ჯამური 
მოპოვება       31 

400 მ3
1.57 ჰა

100457 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  ი/მ 
„ვაჟა ებრალიძემ“

41 1000064

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, გუნია-
კალა)

ი/მ „გოჩა 
პეტრიაშვილი“

ს/ნ 
01012004582

05.08.11     
06.04.29

ჯამური 
მოპოვება       27 

000 მ3
1.36 ჰა

100457 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  ი/მ 
„ვაჟა ებრალიძემ“

42 1000065

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

ი/მ „ელვინ 
კალანდაროვი“

05.08.11     
21.10.28

ჯამური 
მოპოვება       
178 970 მ3

1,28 ჰა
100223 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „შაქირ პირიევმა“

43 10000067

მდ. ყვირილაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სიმონეთი)

შპს „სანდ-პიტი“
05.08.11     
10.10.13

ჯამური 
მოპოვება       
113 700 მ3

3,79 ჰა

100213 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მურადი აფულავა“-
მ

44 1000068

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოკი)

შპს „ოდიში 2011“
08.08.11     
18.03.15

ჯამური 
მოპოვება    120 

000 მ3
3,94 ჰა

100836 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მანუჩარ 
კოზმავამ“

45 1000069

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ოლიმპი ტ“
08.08.11     
29.06.12

ჯამური 
მოპოვება       
14 325 მ3

0.925 ჰა

01081 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ნუგზარ წყაროზიამ“     
100095 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვახტანგ 
ბერუაშვილმა



46 1000070

მდ. აჭისწყლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიხაური)

შპს „ბორან 
მაინინგი“

08.08.11     
01.02.12

ჯამური 
მოპოვება       
24 200 მ3

2,66 ჰა

00454 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ტარიელ ჭელიძემ“ 
ვადა გაუვიდა

47 1000072

ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბანი)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო-
სარემონტო 
კომპანია 

სერპანტინი“

08.08.11     
27.08.12

ჯამური 
მოპოვება       
35 000 მ3

1.3 ჰა

00788 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბუბა“-მ          
100867 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბი-აი“-მ          გაუქმდა 
ბრძ.№13/110  17.02.12წ.

48 1000073

ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბანი)

შპს „ბი-აი“
08.08.11     
27.08.12

ჯამური 
მოპოვება       
17 525 მ3

0.9 ჰა

00788 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბუბა“-მ          
100867 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა         
შპს „საგზაო 
სამშენებლო-
სარემონტო კომპანია 
სერპანტინი“-ს

49 1000074

მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთა)

შპს კომპანია 
„ბლექ სი გრუპი“

08.08.11     
03.06.14

ჯამური 
მოპოვება       
37 200 მ3

1,24 ჰა

100525 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ენვერ 
ჭანტურიშვილმა        
100628 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კახაბერი 2009“-მა

50 1000075

მდ. ქსნის მარჯვენა ნაპირზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. თეზის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „თანადგომა“
08.08.11     
12.04.12

ჯამური 
მოპოვება       
350 000 მ3

14,88 ჰა

00519 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „შენება XXI 
საუკუნე“-მ            ვადა 
გაუვიდა



51 1000077

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთი)

ი/მ „იოსებ 
ოქროპირიძე“

ს/ნ 
59001018887 

08.08.11     
22.06.36

დღე-ღამეში    8 
მ3       

0.14 ჰა

53 1000079

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საირმე)

შპს „საირმე 
მინერალ ვოთერს“

 ს/ნ 225062883  
08.08.11     
08.06.36

დღე-ღამეში    
60 მ3       

0.07 ჰა

54 1000081

კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარკვეთი)

შპს „კაცხურა 2007“
09.08.11     
31.01.17

ჯამური 
მოპოვება      
100 000 მ3

3,4 ჰა

00445 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                
0000122 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გიონიკამ“

55 1000083

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარედ)

შპს „კავკაზ 
ცემენტ ჯორჯია“

09.08.11     
29.07.13

ჯამური 
მოპოვება      88 

696 მ3
3,5 ჰა

100116 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ირაკლი 
რუსიეშვილმა“            
100255 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუთი+“-მა               
0000100 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თბილცემენტმა“

56 1000086

მდ. მტკვარზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, ავჭალის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ბემა“
09.08.11     
08.05.12

ჯამური 
მოპოვება       20 

580 მ3
4,8 ჰა

00689 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინერტ ჯორჯიამ“   
100389 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტრანმასტერმა“       
101072 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბელ-ბაუ“-მ



57 1000087

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

შპს „კუბიკი“
09.08.11     
23.02.13

ჯამური 
მოპოვება       50 

000 მ3
1.66 ჰა

01146 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მელიორატორი-2005“-
მა

58 1000089

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარი)

სს 
„საშენმასალები“

09.08.11     
21.07.16

ჯამური 
მოპოვება       69 

000 მ3
2.3 ჰა ვადა გაუვიდა

59 1000090

„ჭრებალოს“ თაბაშირის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
Pირველი ტოლი)

შპს „ნერგები“
09.08.11     
02.06.16

ჯამური 
მოპოვება       14 

490 ტ
0.21 ჰა ვადა გაუვიდა

60 1000091

„ნატახტარის“ მტკნარი 
სასმელი წყლის (ჭაბ.№2) 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნატახტარი)

შპს „ნატახტარის 
წყლები“

09.08.11     
11.06.16

დღე-ღამეში    
30 მ3       

0.07 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„ტაია“-ს (ს/კ 
401985857, თბილისი, 
წერეთლის გამზ. 
№77ბ) 10 მ3/დღღ-ში, 
2013 წლის 3 
სექტემბრიდან 2013 
წლის 31 დეკემბრამდე

61 1000093

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წითალწყარო)

ფ/პ დავით 
გონაშვილი

09.08.11     
02.06.36

დღე-ღამეში    3 
მ3       

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1380/ს 
25.08.15წ.

62 1000094

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება  (გორის 
მიმდებარედ, შინდისის 
გზატკ. მე-2 კმ)

შპს „ე.ი.ლ.ჯ.“
09.08.11     
02.06.36

დღე-ღამეში    
10 მ3       

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№706  
19.08.14წ.



63 1000095

მდ. იორზე „იორის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბოჭორმა)

შპს „გზამშენი-4“
09.08.11     
02.06.16

ჯამური 
მოპოვება       91 

200 მ3
3.04 ჰა ვადა გაუვიდა

64 1000096

„ნადიკვარის“ ქვიშა, ხრეშის 
და თიხნარის (სამთო 
ბალასტი) მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კობაძე)

შპს „გზამშენი-4“
09.08.11     
02.06.16

ჯამური 
მოპოვება       12 

400 მ3
0.31 ჰა ვადა გაუვიდა

65 1000097

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურში, 
ბორჯომის ქ. №36)

ი/მ „ჯუმბერი 
ტაგანაშვილი“

ს/ნ 
57001003897

09.08.11     
02.06.36

დღე-ღამეში    2 
მ3       

0.07 ჰა

66 1000100

მდ. ცხენისწყალზე „ღვედის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ღვედი)

შპს „ცეკური“
10.08.11     
02.06.13

ჯამური 
მოპოვება       16 

500 მ3
0.55 ჰა ვადა გაუვიდა

67 1000101

მდ. ცხენისწყალზე „ცაგერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბარდნალა)

შპს „ცეკური“
10.08.11     
02.06.16

ჯამური 
მოპოვება       75 

600 მ3
2.52 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#686/ს 
19.05.15წ.

68 1000104

„დობერაზენის“ კირქვის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დობერაზენი)

შპს „ტეხურა 2010“ ს/ნ 435428048  
10.08.11     
02.06.31

ჯამური 
მოპოვება       61 

500 მ3
1.23 ჰა

69 1000105

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ილია 
ჭავჭავაძის გამზ. №10)

ი/მ „გიორგი 
გოდუაძე“

ს/ნ 
60001005353  

10.08.11     
02.06.36

დღე-ღამეში    2 
მ3       

0.07 ჰა



70 1000106

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გურჯაანში, 
სარაჯიშვილის ქ. №55)

შპს „კახური 
მარანი“

ს/ნ 205216755  
10.08.11     
02.06.36

დღე-ღამეში    
25 მ3       

0.07 ჰა

71 1000107

მდ. სტორზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფშაველი)

ი/მ „ელდარი 
მამედოვი“

10.08.11     
02.06.13

ჯამური 
მოპოვება       15 

000 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა

72 1000108

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისი)

შპს „მიქსორი“
10.08.11     
02.06.36

დღე-ღამეში    5 
მ3       

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/159  
13.07.12წ.

74 1000111

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერია)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

22.08.11     
23.08.16

ჯამური 
მოპოვება       
162 900 მ3

5.43 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1615/ს  
08.10.15წ.

75 1000112

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. მარნეულში, 26 
მაისის ქ.)

ფ/პ თემურ 
მუშკუდიანი

11.08.11     
02.06.36

დღე-ღამეში    5 
მ3       

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/393  
23.04.13წ.

76 1000113

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა ფოთი)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

ს/ნ 215148551  
11.08.11     
02.06.26

დღე-ღამეში    
75 მ3       

0.07 ჰა



77 1000114

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანა)

შპს „გვირგვინი“  ს/ნ 225367634  
11.08.11     
02.06.36

დღე-ღამეში    
50 მ3       

0.07 ჰა

78 1000117

მდ. აჭისწყალზე „ქვემო 
მაკვანეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო მაკვანეთი)

შპს თურქულ 
ქართული 

ერთობლივი 
კომპანია „ბლექ სი 

გრუპი“

11.08.11     
02.06.16

ჯამური 
მოპოვება       
244 950 მ3

16.33 ჰა ვადა გაუვიდა

79 1000119

მდ. მტკვარზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
თბილისში, დიღმის სასწავლო-
საცდელი მეურნეობის 
მიმდებარედ)

ფ/პ მერაბ 
გოგიაშვილი

11.08.11     
08.06.13

ჯამური 
მოპოვება       9 

300 მ3
0.31 ჰა ვადა გაუვიდა

82 1000122

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „შარა“ ს/ნ 218022066  
12.08.11     
08.06.36

დღე-ღამეში    
10 მ3       

0.14 ჰა

83 1000123

მდ. მულხურაზე 
„მულხურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოლაში)

შპს „ენგური 2006“
12.08.11     
08.06.16

ჯამური 
მოპოვება       67 

200 მ3
2.24 ჰა ვადა გაუვიდა

84 1000124

მდ. მესტიაჭალაზე 
„მესტიჭალის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მიმდებარედ)

შპს „ენგური 2006“
12.08.11     
08.06.16

ჯამური 
მოპოვება       60 

000 მ3
2 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/675   
20.04.12წ.

85 1000125

„სორმონის“ ბაზალტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სორმონი)

ი/მ „ზურაბ 
გოგიძე“

12.08.11     
08.06.16

ჯამური 
მოპოვება       99 

000 მ3
0.99 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/316  
21.08.12წ.



86 1000126

„მოწამეთა II“ კირქვის 
(საკირე) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოწამეთა)

შპს „კორდი“ ს/ნ 219630567  
12.08.11     
11.06.21

ჯამური 
მოპოვება       39 

780 ტ
0.34 ჰა

87 1000127

მდ. სტორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფშაველი)

ი/მ „ალექსანდრე 
სახიაშვილი“

12.08.11     
11.06.16

ჯამური 
მოპოვება       7 

500 მ3
0.25 ჰა ვადა გაუვიდა

88 1000128

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის 
(უბანი მუხური) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
განმუხური)

ი/მ „იუზი 
კორკელია“

12.08.11     
11.06.16

ჯამური 
მოპოვება       
220 000 მ3

4.05 ჰა ვადა გაუვიდა

89 1000129

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანი)

ი/მ „ელგუჯა 
ნოზაძე“

12.08.11     
23.06.36

დღე-ღამეში    
30 მ3       

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/181   
19.03.12წ.

90 1000130

მდ. ცხენისწყალზე „ცაგერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბარდნალა)

შპს „ცეკური“
12.08.11     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება       
111 300 მ3

3.71 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#687/ს 
19.05.15წ.

91 1000131

„მუხრანის“ (ტაშტიკულარის) 
კირქვის (საკირე) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტაშტიკულარი)

შპს „გვირგვინი“ ს/ნ 225367634  
15.08.11     
21.07.26

ჯამური 
მოპოვება       
104 593 ტ

1.07 ჰა



92 1000132

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა მუღანლო)

შპს „ალგო“
15.08.11     
22.06.16

ჯამური 
მოპოვება       
105 000 მ3

3.5 ჰა ვადა გაუვიდა

93 1000134

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის 
(მუხურის) ქვიშა, ხრეშის 
მიპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელი)

შპს „ზუგდიდის 
საგზაო 

სამმართველო“

15.08.11     
11.06.16

ჯამური 
მოპოვება       25 

000 მ3
0.54 ჰა ვადა გაუვიდა

94 1000135

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპში, დავით 
აღმაშენებლის ქ. №98)

ფ/პ ლევან 
ბიჭიკაშვილი

15.08.11     
22.06.21

დღე-ღამეში    2 
მ3       

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/234  
01.08.12წ.

95 1000136

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კონდოლი)

სს „თელავის 
ღვინის მარანი“

15.08.11     
22.06.16

დღე-ღამეში    
10 მ3       

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

96 1000139

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირი)

შპს „რესურსი 
2009“

ს/ნ 221286766  
16.08.11    
23.06.36

დღე-ღამეში    
52 მ3       

0.07 ჰა

97 1000140

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთი)

შპს „ვერასიტი“
16.08.11     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება       39 

500 მ3
0.79 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№633  
31.12.13წ.



98 1000143

მდ. ყვირილაზე „ეწერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ეწერა)

ი/მ „კორნელი 
შუღლაძე“

16.08.11     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება       19 

500 მ3
0.65 ჰა ვადა გაუვიდა

99 1000144

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ბორჯომში, 
რუსთაველის ქ. №101)

ფ/პ ჯუმბერ 
ბერიძე

16.08.11     
23.06.31

დღე-ღამეში    
10 მ3       

0.07 ჰა

100 1000145

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთი)

შპს „სხივი 2006+“ ს/ნ 218062030  
16.08.11     
23.06.36

დღე-ღამეში    
10 მ3       

0.35 ჰა

101 1000146

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

ი/მ „არტურ 
გოგიანი“

22.08.11     
26.09.28

ჯამური 
მოპოვება       
320 236 მ3

3,71 ჰა

100197 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
კალანდაძემ

102 1000147

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისში, 
სოლომონ პირველის ქ. №2)

ფ/პ ნოდარ 
ვაშაკიძე

15.08.11     
23.06.21

დღე-ღამეში    1 
მ3       

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№705  
19.08.14წ.

103 1000148

მდ. ენგურზე „ჯვრის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯვარი)

შპს „გზა“
17.08.11     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება       33 

900 მ3
1.13 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№246/ს  
02.12.14წ.

104 1000149

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარა)

შპს „აგარის 
შაქრის კომპანია“

ს/ნ 406031725  
17.08.11     
23.06.36

დღე-ღამეში    1 
656 მ3       

0.35 ჰა



105 1000150

მდ. რიონზე „სარბევის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სარბევი)

ფ/პ გია გელაძე
17.08.11     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება       39 

000 მ3
1.3 ჰა ვადა გაუვიდა

106 1000151

მდ. რიონზე „სალხინოს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინო)

ი/მ „გიორგი 
ფუტკარაძე“

17.08.11     
22.06.16

ჯამური 
მოპოვება       90 

600 მ3
3.02 ჰა ვადა გაუვიდა

107 1000152

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისში, 
ჟიული შარტავას ქ. №2)

ი/მ „ოთარი 
ჟორჟოლიანი“

ს/ნ 
60001015397 

17.08.11     
09.07.31

დღე-ღამეში    3 
მ3       

0.07 ჰა

108 1000153

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურდღელაური)

შპს „სასტუმრო 
თელავი“

ს/ნ 231171166  
18.08.11     
21.07.31

დღე-ღამეში    
40 მ3       

0.07 ჰა

109 1000154

მდ. რიცეულაზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სადმელი)

შპს „საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია“

26.08.11     
13.09.15

ჯამური 
მოპოვება   6000 

მ3
0,2 ჰა

0000011 ლიცენზიის 
დუბლიკატი          
გაუქმდა ბრძ.313/69  
31.01.12წ.

110 1000156

მდ. გუჯარეთზე 
„გუჯარულას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბა)

შპს „მშენებელი-4“
18.08.11     
21.07.16

ჯამური 
მოპოვება      14 

200 მ3
0.71 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№33  
28.01.14წ.



111 1000157

მდ. ჭანისწყალზე 
„ჭანისწყლის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალნჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაზანდარა)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“

18.08.11     
21.07.16

ჯამური 
მოპოვება      56 

400 მ3
1.88 ჰა ვადა გაუვიდა

112 1000158

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძემო ალვანი)

შპს „ფენიქსი-10“
18.08.11     
30.07.16     

ჯამური 
მოპოვება      51 

000 მ3
1.7 ჰა ვადა გაუვიდა

113 1000159

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ხაშურში, სოფ. 
გომი)

სპს „სტიმული და 
ირაკლი 

გელაშვილი“
ს/ნ 243863672  

18.08.11     
21.07.36

დღე-ღამეში    3 
მ3       

0.07 ჰა

114 1000160
„რუსთავის“ ქვიშის მოპოვება 
(ქ. რუსთავის მიმდებარედ)

ფ/პ მაკა 
წიკლაური

18.08.11     
03.08.16

ჯამური 
მოპოვება      
494 000 მ3

9.88 ჰა ვადა გაუვიდა

115 1000162

„ზემო ოქროყანის“ ანდეზიტ-
დაციტის მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოქროყანა)

შპს „წმინდა 
მტავარანგელოზთ

ა სახელობის 
დარიალის 
სამონასტრო 
კომპლექსის 
მშენებლობის 

ფონდი“

26.08.11     
27.08.31

ჯამური 
მოპოვება      50 

000 მ3
4.42 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№405  
28.05.14წ.

116 1000163

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხა)

ფ/პ ჯიმშერ 
ტყემალაძე

09.08.11     
02.06.36

დღე-ღამეში    5 
მ3       

0.07 ჰა



117 1000164

„მოდეგას“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოდეგა)

შპს „გპ +“  ს/ნ 426109329  
26.08.11     
08.10.29

ჯამური 
მოპოვება      60 

509.9 მ3
0,92 ჰა

100675 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სამშენებლო 
კომპანია _ 
ჯანმრთელი სახლი“-მ

118 1000165

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„ინერტუნივერსა

ლ“

26.08.11     
29.06.12

ჯამური 
მოპოვება      14 

325 მ3
0,925 ჰა

01081 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ვახტანგ ბერუაშვილს    
100098 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზიამ“            
1000018 ლიცენზია 
გადაფორმდა შპს 
„გური-07“-საგან

119 1000166

მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„ინერტუნივერსა

ლ“

26.08.11     
17.01.13

ჯამური 
მოპოვება      71 

400 მ3
2.38 ჰა

01069 ლიცენზია 
გადაფორმდა შპს 
„გური-07“-საგან

120 1000168

ნაბეღლავის საბადოს 
მინერალური წყლის მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაბეღლავი)

სს „წყალი 
მარგებელი“

ს/ნ 241997158  
29.08.11     
02.08.32

213.1 მ3/დღღ

ცვლილება ბრძ.№1-
1/257  18.02.11წ.             
ცვლილება ბრძ. 
№13/301  09.08.11წ.

121 1000169

მდ. ყვირილაზე „სიმონეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთი)

შპს „ჩოლაბური“
29.08.11     
14.09.14

ჯამური 
მოპოვება      
129 000 მ3

4,3 ჰა

100625 ლიცენზია 
გადაფორმდა შპს „მზე“-
მ              ვადა გაუვიდა

122 1000171

მდ. ყვირილაზე 
„ზესტაფონის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ზიგფრიდ 
ბაბუხადია

30.08.11     
27.08.16

ჯამური 
მოპოვება      43 

800 მ3
1.46 ჰა ვადა გაუვიდა



123 1000172

მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარი)

ფ/პ მარლენ 
გვიდიანი

30.08.11     
27.08.16

ჯამური 
მოპოვება      13 

500 მ3
0.45 ჰა ვადა გაუვიდა

124 1000175

ტექნოგენური ნარჩენის 
(ნახშირის ნაცარი) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, ქ. 
ქუთაისის ავტოქარხნის 
მიმდებარედ)

შპს „ახალი 
ცემენტი“

ს/ნ 404902236  
31.08.11     
27.08.31

ჯამური 
მოპოვება      
819 825 ტ

19.29 ჰა

125 1000178

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარი)

შპს „რიყე“
31.08.11     
30.08.16

ჯამური 
მოპოვება      12 

900 მ3
0.43 ჰა ვადა გაუვიდა

126 1000179

„რუხის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხი)

ფ/პ ლევან გაბუჩია
31.08.11     
30.08.16

ჯამური 
მოპოვება      9 

000 მ3
0.3 ჰა ვადა გაუვიდა

127 1000180

წყაროს წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(ყაზბეგში, დაბა გუდაურის 
მიმდებარედ)

შპს „გუდაური სქი 
რესორტ“

 ს/ნ 204576066  
31.08.11     
03.03.35

25 მ3/დღღ 0,07 ჰა
100817 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გუდაური წყალმა“

128 1000181

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხრანი)

შპს „როიალ 
ბილდინგ გრუპ“

02.09.11     
21.10.14

ჯამური 
მოპოვება      18 

900 მ3
0,63 ჰა

100689 ლიცენზია 
გადაფორმდა შპს 
„იმერეთი+“-საგან     
ვადა გაუვიდა



129 1000182

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანი)

შპს „როიალ 
ბილდინგ გრუპ“

02.09.11     
21.10.14

ჯამური 
მოპოვება      27 

000 მ3
0,9 ჰა

100690 ლიცენზია 
გადაფორმდა შპს 
„იმერეთი+“-საგან      
ვადა გაუვიდა

130 1000183

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანი)

შპს „როიალ 
ბილდინგ გრუპ“

02.09.11     
21.10.13

ჯამური 
მოპოვება      50 

000 მ3
0,93 ჰა

100246 ლიცენზია 
გადაფორმდა შპს 
„იმერეთი+“-საგან      
გაუქმდა ბრძ.№13/54  
25.01.13წ.

131 1000185

მდ. ჯუმზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოლხიდა)

ი/მ „რევაზი 
ქავთარაძე“

16.09.11     
15.09.16

ჯამური 
მოპოვება      18 

900 მ3
0.63 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#965/ს 
01.07.15წ.

132 1000187

მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ვა-გო“
16.09.11     
11.05.12

ჯამური 
მოპოვება     137 

790 მ3
7,6 ჰა

00599 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ფიუჩერ გრუპ“-მა   
1000011 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჭიათურმანგანუმ 
ჯორჯია“-მ

133 1000188

მდ. ლოჭინზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძე)

შპს „დოთ ჯგუფი 
DOთ Gროუპ“

16.09.11     
08.07.16

ჯამური 
მოპოვება      16 

674 მ3
0.6 ჰა

1000021 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახაბერ 
ებილაშვილმა                  
გაუქმდა ბრძ.№717  
22.08.14წ.



134 1000189

მდ. ბჟუჟას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ექადია)

შპს „LEGI“
16.09.11     
25.01.13

ჯამური 
მოპოვება      
140 400 მ3

4,68 ჰა

01089 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გობრონმა“           
1000005 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თ.თ. ჯგუფმა“

135 1000190

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარი)

შპს „სალი“
19.09.11     
16.09.16

ჯამური 
მოპოვება      30 

300 მ3
1.01 ჰა ვადა გაუვიდა

136 1000191

მდ. ხობისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი გურიფული)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

19.09.11     
16.09.16

ჯამური 
მოპოვება      53 

100 მ3
1.77 ჰა ვადა გაუვიდა

137 1000192
მდ. ხობზე „ბიას“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბია)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

19.09.11     
16.09.16

ჯამური 
მოპოვება      40 

500 მ3
1.35 ჰა ვადა გაუვიდა

138 1000193

„რუსთავის“ ქვიშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თაზაკენდი)

შპს „ვიქტორია+“ ს/ნ 404865204  
19.09.11     
16.09.31

ჯამური 
მოპოვება      
106 000 მ3

1.29 ჰა



139 1000194

„მარნეულის“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კიტოშის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „იალჩინ 
ბადალოვი“

20.09.11     
22.11.27

ჯამური 
მოპოვება      
135 515 მ3

0,91 ჰა

00966 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ალექსანდრე ჯოხაძეს    
100075 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ პარვიზ 
ზეინალოვმა          
100611 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ პუნხან 
ზეინალოვმა

140 1000197
მდ. მტკვარზე „მცხეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში)

შპს „მზიური 
ველი“

20.09.11     
03.08.16

ჯამური 
მოპოვება      43 

800 მ3
1.46 ჰა

1000049 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თამარ 
მაღალაშვილმა

141 1000199

„დურნუკის“ ბაზალტის 
(ლოდნარი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკი)

შპს „Bაზალტყ 
შტონე“

ს/ნ 404406601  
21.09.11     
20.07.21

ჯამური 
მოპოვება      20 

000 მ3
2 ჰა

1000012 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
იოსებ მაჭარაშვილმა

143 1000201

ზუგდიდი-ცაიშის თერმული 
წყლის (ჭაბ. №1თ, №2თ, 
№12თ, №17 და №18) მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპლაიტეტში, სოფ. 
ცაიში)

შპს „აგრო ჯგუფი 
ფორ სიზონი“

ს/ნ 406031921  
20.09.11     
07.02.36

6900 მ3/დღღ 0,35 ჰა

0000155 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნოდარ 
გიგინეიშვილმა

145 1000204

მდ. ცხენისწყალზე „მარნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარანი)

შპს „ოლიმპი-
2006“

22.09.11     
23.09.16

ჯამური 
მოპოვება      70 

500 მ3
2.35 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/442  
26.04.13წ.



146 1000205

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპში, დავით 
აღმაშენებლის ქ. №42)

ი/მ „ივანე 
ცინცაძე“

 ს/ნ 
24001010788

23.09.11     
23.09.31

დღე-ღამეში    
1.5 მ3       

0.07 ჰა

147 1000206

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
ზაჰესის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“ ს/ნ 205249827   
23.09.11     
23.09.36

დღე-ღამეში    
30 მ3       

0.07 ჰა

148 1000209

წყაროს წყლის შესწავლა-
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ბაკურიანი)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“

23.09.11     
23.09.36

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#746/ს 
17.05.17წ.

149 1000211

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურში, 
იმერეთის ქ. №143)

შპს „ნიკე 2009“ ს/ნ 243916615  
26.09.11     
23.09.36

დღე-ღამეში    3 
მ3       

0.07 ჰა

150 1000212

„კრასნოგორსკის“ ქვიშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპლაიტეტში, სოფ. 
კრასნოგორსკი)

ფ/პ სოსო 
აქირთავა

26.09.11     
27.09.16

ჯამური 
მოპოვება      30 
000 (11 100, 12 

900 და 6000) მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

151 1000213

„უდაბნოს“ თერმულ-
მინერალური წყლის მოპოვება 
(ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
საირმე)

შპს „კურორტი 
საირმე“

ს/ნ 225058576  
23.09.11     
23.09.36

დღე-ღამეში    
432 მ3       

0.14 ჰა



152 1000214

მდ. რიონზე „უწერის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უწერა)

ი/მ „რევაზ 
ნოდარიშვილი“

27.09.11     
28.09.16

ჯამური 
მოპოვება       
8 100 მ3

0.27 ჰა ვადა გაუვიდა

153 1000215

„სოფ. ქვედა კვალითის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვალითი)

შპს „ზესტაფონის 
სავაჭრო ცენტრი“

30.09.11     
01.10.16

ჯამური 
მოპოვება      
114 600 მ3

3.82 ჰა ვადა გაუვიდა

154 1000216

მდ. რიონზე „ქვიშარის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიშარი)

შპს 
„ამბროლაურის 
ავტოგზა №10“

30.09.11     
01.10.16

ჯამური 
მოპოვება      
101 400 მ3

3.38 ჰა ვადა გაუვიდა

155 1000217

მდ. ფოცხოვის მარჯვენა 
ჭალის ტერასაზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპლაიტეტში, დაბა 
ვალე)

შპს „ასტორია“
30.09.11     
30.06.21

1000 მ3/წელ 1,2 ჰა

00186 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ახალციხის 
ღვინის ქარხანამ“          
1000062 ლიცენზიის 
დუბლიკატი           
გაუქმდა ბრძ.№13/33      
23.01.12წ.

156 1000218

„ზოტის“ ოქროს შემცველ 
გოგირდ-კოლჩედანურ 
გამოვლინებაზე სასარგებლო 
წიაღისეულის შესწავლა-
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზოტი)

შპს „ჯორჯიან 
რესორს კომპანია“

 ს/ნ 404387490  
04.10.11     

05.10.2051

შესწავლის 
ვადა 

განესაზღვრა 
დამატებით 4 

წელი

720.25 ჰა

ლიცენზიაში შევიდა 
ცვლილება ბრძ.№98  
17.06.13წ.   
ვალდებულება - 
დახარჯოს 6000000 
ლარი - 08.11.2021 
წლამდე                            
ახლავს საბანკო 
გარანტია

157 1000219

მდ. მტკვარზე „აღთაღლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაღლა)

შპს „მშენბარი“
04.10.11     
05.10.16

ჯამური 
მოპოვება      57 

000 მ3
1.9 ჰა ვადა გაუვიდა



158 1000222

„ყვირალაანმთის“ ქვიშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალა)

შპს „შენ ჯორჯია“
05.10.11     
06.10.31

ჯამური 
მოპოვება      
288 300 მ3

9.61 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#394/ს 
23.03.17წ.

159 1000223

მდ. არაგვზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წიწამური)

ფ/პ აკაკი 
ჭამიაშვილი

05.10.11     
06.10.16

ჯამური 
მოპოვება      23 

100 მ3
0.77 ჰა ვადა გაუვიდა

160 1000228

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოკი)

შპს „საგზაო“
18.10.11     
19.10.16

ჯამური 
მოპოვება      94 

500 მ3
3.58 ჰა ვადა გაუვიდა

161 1000231

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარედ)

შპს „თეონა“
18.10.11     
19.10.16

ჯამური 
მოპოვება      30 

300 მ3
1.01 ჰა ვადა გაუვიდა

162 1000232

„დილისკას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დილისკა)

ფ/პ აღასინ 
ეზოიანი

18.10.11     
19.10.21

ჯამური 
მოპოვება      

120 400 (63 000, 
10 500, 46 900) 

მ3

1.78 ჰა

163 1000233

მდ. ხანისწაყლზე „როკითის“ 
ქვისა, ხრეშის მოპოვება 
(ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
როკითი)

შპს „ბაღდათის 
ავტოგზა“

20.10.11     
21.10.16

ჯამური 
მოპოვება      54 

300 მ3
1.81 ჰა ვადა გაუვიდა



164 1000234

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარედ)

შპს „ბეტლაინი“
20.10.11     
21.10.16

ჯამური 
მოპოვება      
154 500 მ3

5.15 ჰა ვადა გაუვიდა

165 1000235

„კოტატბის“ ანდეზიტო-
ბაზალტის (საღორღე) 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იჯარეთის და სოფ. 
ლელოვანის მიმდებარედ)

შპს „ტაო“
21.10.11     
14.08.15

ჯამური 
მოპოვება      83 

407.7 მ3
1,67 ჰა

101064 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ალექსანდრე 
პარუნაშვილმა“

166 1000236

მდ. ასკისწყლის მარცხენა 
ნაპირზე ზემო ფიჭვნარის 
თაბაშირის გაბნეული 
ლოდების მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭრებალოს ჩრდილოეთით)

შპს „გიო 11“
21.10.11     
28.06.16

ჯამური 
მოპოვება    

1263 ტ
15 ჰა

00489 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ალექსანდრე 
ბეშიძე-რაჭა 2002“-მა      
100097 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ლევან ქვათაძემ“

167 1000237

მდ. რიონზე „რიონის“ ქვიშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაბადა)

შპს „რაკია 
საქართველო 
თავისუფალი 

ინდისტრიული 
ზონა“

24.10.11     
12.10.12

ჯამური 
მოპოვება      
358 800 მ3

11.96 ჰა

1000225 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ფოთი თიზ 
კომუნალური მართვა 
თზკ“-მ

168 1000238

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისი)

ფ/პ თამაზ 
შათირიშვილი

24.10.11     
27.08.13

ჯამური 
მოპოვება      93 

900 მ3
3,13 ჰა

100133 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

169 1000239

მდ. გლდანულაზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
თბილისში, დიღმის სასწავლო-
საცდელი მეურნეობის 
მიმდებარედ)

ფ/პ მამუკა 
ქავთარაძე

26.10.11     
26.10.16

ჯამური 
მოპოვება      15 

000 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა



170 1000240

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირი)

შპს „ალპედე“
26.10.11     
26.10.16

ჯამური 
მოპოვება      

148 800 (88 800, 
60 000) მ3

4.96 ჰა ვადა გაუვიდა

171 1000241

მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალა)

შპს „ეიჩე-
რენტალი“

26.10.11     
13.06.13

ჯამური 
მოპოვება      
136 800 მ3

4,56 ჰა
100059 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ალავერდი“-მ

172 1000244

მდ. ქსნის მარჯვენა ნაპირზე 
ქსნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გ&დ 2008“
26.10.11     
16.04.12

ჯამური 
მოპოვება       
16 500 მ3

3.37 ჰა

00532 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაკომ“            
100371 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბენას“

173 1000245

მდ. ქსნის მარჯვენა ნაპირზე 
ქსნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ბენა“
26.10.11     
16.04.12

ჯამური 
მოპოვება       
16 500 მ3

3.37 ჰა

00532 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაკომ“            
100371 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გ&დ 2008“-მ      ვადა 
გაუვიდა

174 1000248

მდ. მტკვრის ნაპირზე ძეგვის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ძეგვი)

შპს „ცეკური“
26.10.11     
05.06.12

ჯამური 
მოპოვება       
42 870 მ3

1,02 ჰა
00633 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „პირამიდა+101“-მა

175 1000250

„ტიკმანტაშის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აიზმი)

შპს „წალკა 91“ ს/ნ 243119718  
26.10.11     
25.09.28

ჯამური 
მოპოვება      
119 390 მ3

1,39 ჰა

100196 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზვიად ჯიქიამ      
100504 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაზისი 2007“-მა



176 1000252

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმა)

შპს „მიქსორი“
03.11.11     
10.07.12

ჯამური 
მოპოვება      
120 000 მ3

3 ჰა

00677 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
0000019 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დათუნა 
წურწუმიამ

177 1000253

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

ფ/პ მუხანდის 
ზეინალოვი

04.11.11     
01.06.16

ჯამური 
მოპოვება      32 

000 მ3
0.64 ჰა

1000019 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დესტანმა“          
გაუქმდა ბრძ.№13/172   
15.03.12წ.

178 1000254

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „მმას“
04.11.11     
01.06.16

ჯამური 
მოპოვება      
100 000 მ3

2 ჰა

1000019 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დესტანმა“          
გაუქმდა ბრძ.№13/173   
18.07.12წ.

179 1000255

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

ფ/პ სატდარ 
იაგუბოვი

04.11.11     
01.06.16

ჯამური 
მოპოვება      
301 000 მ3

6.02 ჰა ჰა
1000019 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დესტანმა“

180 1000259

მერისის მადნიან კვანძზე 
ტყვიის, სპილენძის, თუთიის, 
ოქროსა და ვერცხლის 
მოპოვება (ქედის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „Kinland 
Georgia Mining“

15.11.11     
05.05.47

ჯამური 
მოპოვება     100 

815, 752 ტ  
სპილენძი-74 

800ტ, ტყვია-15 
000ტ, თუთია-
11 000ტ, ოქრო-

0.652ტ, 
ვერცხლი-15,1ტ

10 040 ჰა

00582 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეტალონ 
ჯორჯია“-მ                       
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
21 ნოემბრის #21-
05/176652 წერილით

181 1000260

მდ. არაგვზე „არაგვისპირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეური)

შპს „დგნალი“
16.11.11     
06.10.16

ჯამური 
მოპოვება      17 

400 მ3
0.58 ჰა

1000221 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვალერიან ზაქაიძემ 
ვადა გაუვიდა



182 1000261

დარკვეთი-II-ის საბადოზე 
კკარციანი ქვიშის მოპოვება 
(ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზოდის საკრებულოს 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „კაცხურა 2007“
16.11.11     
03.03.17

ჯამური 
მოპოვება      62 

000 მ3
0,62 ჰა

00477 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სამშენებლო 
ფირმა ჭიათურა“-მ

183 1000262

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ლ. და ზ. 
ინერტი“

16.11.11     
14.11.12

ჯამური 
მოპოვება      25 

607 მ3
1,17 ჰა

100705 ლიცენზიის 
დუბლიკატი               
1000224 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „პამალა“-მ

184 1000263

მდ. მტკვარზე „ცხრამუხის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ცხრამუხა)

ი/მ „გივი 
მჭედლიძე“

21.11.11     
19.11.16

ჯამური 
მოპოვება      20 

400 მ3
0.68 ჰა ვადა გაუვიდა

185 1000264

მდ. რიონზე „ვარციხის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხე)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“

21.11.11     
19.11.16

ჯამური 
მოპოვება      
108 300 მ3

3.61 ჰა ვადა გაუვიდა

186 1000266

„ხოსპიოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხოსპიო)

შპს „მეეკი“
21.11.11     
19.11.21

ჯამური 
მოპოვება      
124 800 მ3

2.08 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/809  
17.12.12წ.

187 1000268

„ფარავნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დილისკა)

შპს „მეეკი“
21.11.11     
19.11.21

ჯამური 
მოპოვება      42 

600 მ3
1.42 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1922/ს 
05.12.16წ.

189 1000270

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვისა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინი)

შპს „XXII 
საუკუნე“

24.11.11     
25.11.16

ჯამური 
მოპოვება      36 

300 მ3
1.21 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1007/ს 
27.06.16წ.



190 1000273

მდ. ქსნის ხიდიდან 
სამხრეთით 1,2 კმ-ზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტი, მდ. ქსნის 
მარჯვენა ნაპირი)

შპს „ინერტი“
30.11.11     
23.12.15

10 000 მ3/წელ 3,05 ჰა

00014 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ფერი“-მ          
0000098 ლიცენზიის 
დუბლიკატი               
1000186 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ჯამბულ 
კუპატაძემ“

191 1000274

მდ. ქსანზე „ილტოზას“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ილტოზა)

შპს „დკ XXI“
05.12.11     
06.12.16

ჯამური 
მოპოვება      92 

100 მ3
3.07 ჰა ვადა გაუვიდა

192 1000275

მდ. ხობზე „ხორშის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბია-
საშონიო)

შპს „ლუქს-
ორიენტალი“

05.12.11     
06.12.16

ჯამური 
მოპოვება      7 

500 მ3
0.25 ჰა ვადა გაუვიდა

193 1000276

„ტურისწვერის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თვალადი)

შპს „GEORGIA 
2011“

ს/ნ 432540057
05.12.11     
06.12.31

ჯამური 
მოპოვება      
155 620 ტ

0.62 ჰა

194 1000277

მდ. მაშავერაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანი)

ფ/პ ტარიელ 
ფერაძე

05.12.11     
30.01.13

ჯამური 
მოპოვება      
147 816 მ3

5.44 ჰა

01119 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მექანიზმა“         01131 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს 
„NEOთღANშ 
ჩONშღთUჩთIONშ“-ს   
ბრძ.№13/711  03.01.12წ.

195 1000278

მდ. მაშავერაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანი)

შპს „NEOთღANშ 
ჩONშთღUჩთIONშ

“

05.12.11     
30.01.13

ჯამური 
მოპოვება      18 

000 მ3
0.6 ჰა

01119 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მექანიზმა“         01131 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა ფ/პ ტარიელ 
ფერაძემ



196 1000279

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთი)

ფ/პ გიორგი 
მხეცაძე

05.12.11     
02.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

0.3 ჰა
0000135 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი ქორიძემ

197 1000280

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთი)

ფ/პ გიორგი 
ქორიძე

05.12.11     
02.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
107 800 მ3

1.08 ჰა

0000135 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი მხეცაძეს            
გაუქმდა ბრძ.№13/710  
03.01.12წ.

198 1000282

„აბანოს“ დოლომიტისა და 
დოლომიტიზირებული 
კირქვის მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აბანო)

შპს „შმაგი“
08.12.11     
08.12.16

ჯამური 
მოპოვება       
51 714 ტ

0.51 ჰა ვადა გაუვიდა

199 1000283

„იტავაზას“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანე)

შპს „არგვეთი“  ს/ნ 400015470  
08.12.11     
08.12.21

ჯამური 
მოპოვება      38 

500 მ3
0.77 ჰა

200 1000284

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანი)

შპს „ს.ბ. 145“
08.12.11     
08.12.16

ჯამური 
მოპოვება      15 

000         (I - 
6900;     II - 

7200) მ3

0.47 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/314  
21.08.12წ.

202 1000286

„იტავაზა I“-ის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანე)

შპს „კარიერი“ ს/ნ 205178252  
08.12.11     
08.12.21

ჯამური 
მოპოვება      
106 000 მ3

2.12 ჰა



203 1000287

მდ. რიონზე „ვარციხის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხე)

შპს „ფაზისი“
09.12.11     
08.12.16

ჯამური 
მოპოვება      67 

200 მ3
2.24 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№132  
11.03.14წ.

204 1000290

„ტინისხიდის“ თიხიანი 
კონგლომერატების მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ტინისხიდი)

ღსს აკკორდ 
ინშაატ-სანაიე-ს 

ფილიალი 
(წარმომადგენლობ
ა) საქართველოში 
„აკკორდ ჯორჯია“

12.12.11     
13.12.16

ჯამური 
მოპოვება      
104 000 მ3

2.6 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№332  
14.05.14წ.

205 1000291

მდ. ხრამზე „ბაიდარ-
კუტლარის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყულარი)

შპს „თეგი“
12.12.11     
13.12.16

ჯამური 
მოპოვება      
194 400 მ3

6.48 ჰა ვადა გაუვიდა

206 1000293

მდ. ზანაზე „ახუთის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახუთი)

ი/მ „გია ჯიქია“
13.12.11     
13.12.16

ჯამური 
მოპოვება      24 

000 მ3
0.8 ჰა ვადა გაუვიდა

207 1000296

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაიში)

შპს „GEO WEST“ ს/ნ 406048815   
15.12.11     
16.12.31

ჯამური 
მოპოვება      
150 500 მ3

3.01 ჰა

208 1000297

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) 
(დედოფლისწყაროს 
მიმდებარედ)

ფ/პ გოჩა 
ლათიფაშვილი

16.12.11     
14.02.36

1.3 მ3/დღღ 0,07 ჰა

0000173 ლიცენზიის 
დუბლიკატი               
1000289 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაზა 
კედელაშვილმა



209 1000298

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტინისხიდი)

სს „ვისოლ 
პერტოლიუმ 
ჯორჯია“

16.12.11     
16.12.36

დღე-ღამეში    3 
მ3       

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/785  
07.12.12წ.

210 1000299

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ავტომშენებლის ქ. №47)

სს „ვისოლ 
პერტოლიუმ 
ჯორჯია“

ს/ნ 202161098  
16.12.11     
16.12.36

დღე-ღამეში    
10 მ3       

0.07 ჰა  

211 1000300

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭაბუკიანი)

შპს „კრისტალი“ ს/ნ 233104333  
20.12.11     
21.12.26

5 მ3/დღღ 0,07 ჰა

212 1000301

„ეკლარის“ (I უბანი) კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარი)

შპს „ტექნომშენი“ ს/ნ 232001954
20.12.11     
21.12.31

ჯამური 
მოპოვება      
120 000 მ3

2 ჰა

213 1000303

მიწისქვეშა მტკნარი (წყაროს) 
წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძოლოურდანეთი)

ფ/პ გენადი 
გოგლიჩიძე

20.12.11     
21.12.26

30 მ3/დღღ 0.07 ჰა

214 1000305

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირი)

ფ/პ პაატა 
ბერუაშვილი

20.12.11     
19.09.13

ჯამური 
მოპოვება      29 

700 მ3
0,99 ჰა

100186 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თეიმურაზ 
ბერუაშვილმა



215 1000306

მდ. რიონზე „ძველი რიონის“ 
ქვიშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა ფოთი)

შპს „ეგრისი +“
20.12.11     
24.09.14

ჯამური 
მოპოვება      93 

444 მ3
1,59 ჰა

100649 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „პრაიმ ბეტონ“-მა     
ვადა გაუვიდა

216 1000308

მდ. ფშავის არაგვზე 
„თვალივის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თვალივი)

შპს „ლიბო-07“
20.12.11     
10.09.13

ჯამური 
მოპოვება      11 

400 მ3
0,38 ჰა

100170 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი აბულაძემ

217 1000309

„ხოსპიოს“ წყაროს წყლის 
(სამეწარმეო) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხოსპიო)

ფ/პ მაია დარბაიძე
23.12.11     
18.10.35

130 მ3/დღ.ღ 0,51 ჰა

0000065 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით 
ტატანაშვილმა

218 1000310
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანში)

ფ/პ ავთანდილ 
ცხადაშვილი

23.12.11     
24.12.26

1 მ3/დღ.ღ 0.07 ჰა

219 1000311

მიწისქვეშა მტკნარი (წყაროს) 
წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დამკალი)

ფ/პ ნიკოლოზ 
ნათენაძე

23.12.11     
24.12.36

25 მ3/დღ.ღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1708/ს 
21.10.16წ.

220 1000312

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეძაძამე)

ი/მ „ბადრი 
წურწუმია“

23.12.11     
24.12.16

5 მ3/დღ.ღ 0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



221 1000314

მდ. ხობისწყალზე 
„ოჩხომურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ჩხოროწყუ)

ი/მ „გენო ახალაია“
23.12.11     
01.10.15

ჯამური 
მოპოვება      65 

494 მ3
2.28 ჰა

0000043 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიზო ახალაიას               
ვადა გაუვიდა

222 1000315

მდ. ხობისწყალზე 
„ოჩხომურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ჩხოროწყუ)

ფ/პ გიზო ახალაია
23.12.11     
01.10.15

ჯამური 
მოპოვება      82 

500 მ3
2.75 ჰა

0000043 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„გენო ახალაია“-მ            
ვადა გაუვიდა

223 1000316

მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

26.12.11     
08.09.12

ჯამური 
მოპოვება      
100 500 მ3

3.35 ჰა
00817 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბილდერი 2007“-მა

224 1000317

მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ბილდერი 
2007“

26.12.11     
08.09.12

ჯამური 
მოპოვება      
183 814 მ3

13.29 ჰა

00817 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კომპანია ბლექ სი 
გრუპი“-ს

225 1000318

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდური)

შპს „ჩემპიონი 10“
26.12.11     
25.05.12

ჯამური 
მოპოვება      56 

000 მ3
1.4 ჰა

00622 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მ

226 1000319

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდური)

შპს „ხიდი“
26.12.11     
25.05.12

ჯამური 
მოპოვება      77 

580.5 მ3
2.7 ჰა

00622 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჩემპიონი 10“-ს   
გაუქმდა ბრძ.№13/24  
23.01.12წ.



228 1000322

მდ. ხანისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდველა)

ი/მ „ავთანდილ 
კოხოძე“

28.12.11     
28.12.16

ჯამური 
მოპოვება      72 
000 (I უბანზე - 

15 600; II 
უბანზე - 40 500; 
III უბანზე - 15 

900) მ3

2.4 ჰა ვადა გაუვიდა

229 1000324

მიწისქვეშა მტკნარი (წყაროს) 
წყლის მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, 
კურორტი საირმე)

შპს „კურორტი 
საირმე“

ს/ნ 225058576   
28.12.11     
29.12.36

50 მ3/დღღ 0.28 ჰა

230 1000325

მიწისქვეშა მტკნარი (წყაროს) 
წყლის მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, 
კურორტი საირმის 
მიმდებარედ)

შპს „კურორტი 
საირმე“

ს/ნ 225058576  
28.12.11     
29.12.36

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა

231 1000326

საფლუსე კირქვების საბადოს 
მარჯვენა უბანზე კირქვების 
მოპოვება (დედოფლისყწაროს 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „რუსთავის 
ფოლადი“

ს/ნ 404411908 
29.12.11     
15.02.27

ჯამური 
მოპოვება       12 

157 955 
(წელიწადში 
არანაკლებ 300 

000) ტ

8,45 ჰა

100150 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქართული 
ფოლადის კარიერმა“     
100556 ლიცენზია 
იჯარით გადასცა შპს 
„საქცემენტს“      100308 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა სს „ქართული 
ფოლად“-მა          
იჯარით გადასცა შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
ჯორჯიას“ 2012 წლის 
15 თებერვლიდან 2013 
წლის 1 მარტამდე       



232 1000327

„ჩერეპანოვის“ ბაზალტის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ივანოვკა)

შპს „ედრი 
ჰოლდინგი“

ს/ნ 404390342  
30.12.11     
3012.21

ჯამური 
მოპოვება      
463 000 მ3

4.63 ჰა

233 1000328

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანი)

შპს „ბენა“
30.12.11     
30.12.16

ჯამური 
მოპოვება      60 

000 მ3
2 ჰა

გაუქმება ბრძ.#351/ს 
17.03.15წ.

234 1000329

სასარგებლო წიაღისეულის 
გადამუშავების 
(ტექნოგენური) ნარჩენის 
მოპოვება (ქ.ქუთაისში, 
ლითოფონის ქარხნის 
მიმდებარედ)

შპს „ახალი 
ცემენტი“

ს/ნ 404902236  
30.12.11     
30.12.31

ჯამური 
მოპოვება      
231 900 (I 

უბანზე - 129 
600; II უბანზე - 

102 300) მ3

7.73 ჰა

235 1000330

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აკურა)

სს „აკურა“ ს/ნ 231165583  
30.12.11     
30.12.36

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა

236 1000332

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საგურამო)

სს „ქართული 
ლუდის კომპანია“

ს/ნ 404900737  
30.12.11     
30.12.36

1000 მ3/დღღ 0.07 ჰა

237 1000333

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.თბილისში, 
თბილისის საერთაშორისო 
აეროპორტის შიდა 
ტერიტორია)

შპს „ჯორჯიან ეარ 
სერვისი“

ს/ნ 206159930  
30.12.11     
30.12.31

6 მ3/დღღ 0.07 ჰა

238 1000334

„ხორითის“ 
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღვერკი)

შპს „საპოვნელა“ ს/ნ 404919718  
03.01.12     
04.01.22

ჯამური 
მოპოვება      49 

711 მ3
0.78 ჰა



239 1000336

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „გიორგი 2010“ ს/ნ 400000725 
03.01.12     
04.01.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

240 1000339

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქუთაისში, 
ჰერმან გმაინერის ქ. №2)

შპს „საფეხბურთო 
კლუბი ტორპედო 

ქუთაისი“
ს/ნ 212917183  

03.01.12     
04.01.37

15 მ3/დღღ 0.07 ჰა

241 1000340

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქ. 
ქუთაისში, ხორავას ქ. №1)

შპს „საფეხბურთო 
კლუბი ტორპედო 

ქუთაისი“

03.01.12     
04.01.37

5 (ორივე 
ჭაბურღილზე) 

მ3/დღღ
0.14 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/177    
19.03.12წ.

242 1000341

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქ. 
ქუთაისში, ხორავას ქ. №1)

სს „ლაგუნა“ ს/ნ 248435493  
03.01.12     
04.01.37

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა

243 1000344

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდალი)

შპს „წინანდლის 
ძველი მარანი“

ს/ნ 231242722  
03.01.12     
04.01.22

40 მ3/დღღ 0.07 ჰა

244 1000345

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისისხევი)

შპს „შუხმან ვაინს 
ჯორჯია“

ს/ნ 205237518   
03.01.12     
04.01.27

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა



245 1000346

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საგურამო)

სს „ქართული 
ლუდის კომპანია“

ს/ნ 404900737  
03.01.12     
04.01.37

1000 მ3/დღღ 0.07 ჰა

246 1000348

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდალი)

შპს „აი სი ტი“   ს/ნ 201952477 
03.01.12     
04.01.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

247 1000349

მდ. ყვირილაზე „სვირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირი)

შპს „საქართველოს 
რკინიგზა“

03.01.12     
04.01.15

ჯამური 
მოპოვება      
115 200 მ3

3.84 ჰა ვადა გაუვიდა

248 1000350

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთი)

შპს „LT“
03.01.12     
04.01.19

10 (ორივე ჭაზე) 
მ3/დღღ

0.14 ჰა ვადა გაუვიდა

249 1000351

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყულევი)

შპს „შავი ზღვის 
ტერმინალი“  

ს/ნ 204892170  
03.01.12     
04.01.37

50 მ3/დღღ 0,07 ჰა

250 1000352

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება  (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „დიო-ოილ“ ს/ნ 236096951  
03.01.12     
04.01.27

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

251 1000353

მდ. აბანოსხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლაფანაანთკარი)

შპს „ბექანასი“
04.01.12     
06.06.13

ჯამური 
მოპოვება       
100 000 მ3

5,11 ჰა

100045 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ჯუმბერ 
სარდლიშვილმა“



252 1000354

მდ. მტკვრის „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კრისხევი)

ფ/პ თამაზ 
შათირიშვილი

04.01.12     
15.04.14

ჯამური 
მოპოვება      80 

000 მ3
2.65 ჰა

100465 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„თეონა“-მ              
გაუქმდა ბრძ.№20  
20.01.14წ.

253 1000355

მდ. მტკვრის „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კრისხევი)

შპს „თეონა“
04.01.12     
15.04.14

ჯამური 
მოპოვება      80 

000 მ3
2.65 ჰა

100465 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
თამაზ შათირიშვილს

254 1000356

მდ მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
დიღმის სასწავლო-საცდელი 
მეურნეობის მიმდებარედ)

შპს „ჯიგილემა“
04.01.12     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება      27 

000 მ3
0.9 ჰა

1000155 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაზა გაგნიძემ

255 1000358
მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თბილისში, 
ფონიჭალა)

სს 
„მშენმექანიზაცია“

09.01.12     
10.01.17

ჯამური 
მოპოვება      50 

100 მ3
1.67 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№570  
08.07.14წ.

256 1000359
„ქუთაისის“ პორფირიტის 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
მიმდებარედ)

ი/მ „ალექსანდრე 
პატარიძე“

ს/ნ 
60002004408   

09.01.12     
10.01.22

ჯამური 
მოპოვება      33 

500 მ3
0.67 ჰა

257 1000361

„დედოფლისწყაროს“ კირქვის 
(საკირე) მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს 
მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მეგა სემენტ გრუპ“

12.01.12     
02.06.16

ჯამური 
მოპოვება       
277 980 ტ

1.13 ჰა
1000116 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ არჩილ ოჩიგავამ



258 1000362

„გამარჯვების“ თიხის 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვება)

შპს „ჯორჯიან 
მეგა სემენტ გრუპ“

ს/ნ 404889849  
12.01.12     
13.10.31

ჯამური 
მოპოვება      
188 947 ტ

3.05 ჰა
1000227 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ არჩილ ოჩიგავამ

259 1000364

„დედოფლისწყაროს“ კირქვის 
(საკირე) მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს 
მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მეგა სემენტ გრუპ“

ს/ნ 404889849   
12.01.12     
11.06.31

ჯამური 
მოპოვება       2 

324 000 ტ
3.8 ჰა

1000115 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ არჩილ ოჩიგავამ

260 1000366

„მდ. ჩხერიმელას“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საღანძილე)

შპს „ნიუ სფეისი“
16.01.12     
17.01.17

ჯამური 
მოპოვება      
135 000 (I 

უბანზე - 88 500; 
II უბანზე - 46 

500) მ3

4.5 ჰა ვადა გაუვიდა

261 1000368

კირქვის (საშენი მასალა) 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. იწის 
მიმდებარედ)

შპს „შირიმი“
16.01.12     
17.01.22

ჯამური 
მოპოვება       1 

650 მ3
0.033 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/398  
23.04.13წ.

262 1000370

მდ. რიონის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხე)

სს 
„ტრანსვესტინჟინე

რინ-გი 12“

16.01.12     
31.08.12

ჯამური 
მოპოვება       
120 000 მ3

6 ჰა
00268 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

263 1000372

მიწისქვეშა მტკნარი წყაროს 
წყლის  (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა დიმი)

შპს „კავკასიური 
პიშერა“

23.01.12     
2401.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/103  
13.02.12წ.



264 1000373

მდ. მტკვარზე „ყარათაღლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარათაღლა)

შპს „ოლიმპი ტ“
23.01.12     
24.01.17

ჯამური 
მოპოვება       
168 000 მ3

5.6 ჰა ვადა გაუვიდა

265 1000374

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანაკლია)

ი/მ „რევაზი 
ქავთარაძე“

23.01.12     
24.01.17

ჯამური 
მოპოვება       98 

000 მ3
2.6 ჰა ვადა გაუვიდა

266 1000375

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ლიგემ 
ჯორჯია“

24.01.12     
12.04.12

ჯამური 
მოპოვება      74 

696 მ3
1,8 ჰა

00517 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნუგზარ 
ალიმბარაშვილმა“     
შპს „აკანატიზე“ 
გაცემული №00714 
ლიცენზია ჩამოერთვა   
1000029 ლიცენზა 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნუგზარ 
ალიმბარაშვილმა“      
ვადა გაუვიდა

267 1000376

ტუფობრექჩიების მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გვიშტიბის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ვარლამ კუჭავა
25.01.12     
27.01.15

ჯამური 
მოპოვება      13 

000 მ3
1.25 ჰა

00439 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მადანი 2006“-მა             
გაუქმდა ბრძ.№13/150  
29.02.12წ.

268 1000377

ტუფობრექჩიების მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გვიშტიბის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მადანი 2006“
25.01.12     
27.01.15

ჯამური 
მოპოვება      2 

070 მ3
0.25 ჰა

00439 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ვარლამ კუჭავას



269 1000378

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისში, 
გუგუნავას ქ. №6)

ი/მ „რევაზი 
ხაბურძანია“

  ს/ნ 
60001046896   

25.01.12     
26.01.22

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

270 1000379

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „ენ-სტუდია“ ს/ნ 204985748  
25.01.12     
26.01.32

ჯამური 
მოპოვება       49 

000 მ3
0.98 ჰა

271 1000380

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისში, 
გუგუნავას ქ. №7)

ფ/პ ზაზა 
მუშკუდიანი

25.01.12     
26.01.27

15 მ3/დღღ 0.07 ჰა

272 1000381

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჩოხატაურში, 
კოსტავას ქ. №3)

შპს „გურია ჯფ“ ს/ნ 242009009  
25.01.12     
26.01.32

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

273 1000382

„ხაშმის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმი)

შპს „თიმალი“
25.01.12     
26.01.17

ჯამური 
მოპოვება       
173 400 მ3

5.78 ჰა ვადა გაუვიდა

274 1000383

მდ. მაშავერაზე „ნახიდურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდური)

შპს „ჩემპიონი 10“
25.01.12     
26.01.17

ჯამური 
მოპოვება      41 
700 (I უბანზე - 

27 900; II 
უბანზე - 13 

800) მ3

1.39 ჰა ვადა გაუვიდა

275 1000384

მდ. ლაჯანურზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორბელი)

შპს „ცეკური“
25.01.12     
26.01.17

ჯამური 
მოპოვება       15 

000 მ3
0.5 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#688/ს  
19.05.15წ.



276 1000385

„ქვემო ნიჩბისის“ კირქვის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ნიჩბისი)

ფ/პ ნატო 
კუბათაშვილი

25.01.12     
26.01.32

ჯამური 
მოპოვება       60 

400 მ3
1.51. ჰა

277 1000387

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონში, 
ჭანტურიას ქ. №35)

შპს „იბერია 
ლუქსი“

 ს/ნ 230090353  
25.01.12     
26.01.32

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა

278 1000389

„სვერის“ კირქვის (საღორღე 
ნედლეული) მოპოვება 
(ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სვერი)

შპს „ჭიათურის 
საგზაო“

25.01.12     
26.01.17

ჯამური 
მოპოვება      18 
600 (I უბანზე - 

15 300; II 
უბანზე - 2 100; 
III უბანზე - 1 

200) მ3

0.62 ჰა ვადა გაუვიდა

279 1000391
მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ყვარელი)

შპს „ბუბა“
25.01.12     
09.08.12

ჯამური 
მოპოვება       
2 332 მ3

0.12 ჰა
00731 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
თამარ ამბროლაძეს

281 1000396

კაცხის კვარციანი ქვიშის 
მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაცხი)

შპს „კონკრობა“ ს/ნ 406033117  
31.01.12     
21.07.21

ჯამური 
მოპოვება      12 

950 მ3
0.44 ჰა

1000044 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „უდიკა მოდებაძე“-
მ



283 1000398

ბაზალტის (სახერხი ქვები) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ირაგა)

შპს „ბლექ სი 
სტოუნი“

ს/ნ 404884844  
31.01.12     
26.04.26     

ჯამური 
მოპოვება       
20 000 მ3

1 ჰა

„თებო“-ზე გაცემული 
00510 ლიცენზიის 
დუბლიკატი            
100464 ლიცენზიის 
გადაფორმება             
100501 ლიცენზიის 
დუბლიკატი            
1000360 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „თემურ 
წერეთელმა“    

284 1000399

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ლადო 
ასათიანის ქ. №96)

ფ/პ ციცინო 
ბაკურაძე

01.02.12     
02.02.32

15 მ3/დღღ 0.07 ჰა

285 1000401

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
მიმდებარედ)

ფ/პ შოთა 
ადეიშვილი

01.02.12     
02.02.32

6 მ3/დღღ 0.14 ჰა

286 1000402

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპში, დავით 
აღმაშენებლის ქ. №44)

ფ/პ ზურაბ 
მერებაშვილი

01.02.12     
02.02.22

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#656/ს 
17.05.19წ.

291 1000407

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლაში, 
თბილისი-ლესელიძის საავტ. 
გზის 204-ე კმ)

შპს „იბერკომპანი 
პეტროლიუმი“

02.02.12     
03.02.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#395/ს 
30.03.15წ.

293 1000410

მდ. იორზე „სართიჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალა)

შპს „ბელ-ბაუ“
06.02.12     
07.02.17

ჯამური 
მოპოვება      90 

600 მ3
3.02 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1893/ს 
01.12.16წ.



294 1000414

„ხოსპიოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხოსპიო)

შპს „მეეკი“
13.02.12     
14.02.22

ჯამური 
მოპოვება      
135 600 მ3

4.52 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1929/ს 
06.12.16წ.

295 1000416

„ფილიპოვკის“ ანდეზიტო-
ბაზალტის (საღორღე 
ნედლეული) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფილიპოვკა)

შპს „მეეკი“ ს/ნ 236684469  
13.02.12     
14.02.22

ჯამური 
მოპოვება      
290 000 მ3

2.9 ჰა

296 1000417

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ჩოხატაურში, 
კოსტავას ქ. №7)

შპს „გიოილი 2009“ ს/ნ 205251083  
13.02.12     
14.02.32

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

297 1000418

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ნიკეას 
ქ. V ჩიხი, №6)

ფ/პ ნოდარ 
ჩიხლაძე

13.02.12     
14.02.27

30 მ3/დღღ 0.07 ჰა

298 1000420

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირი)

ფ/პ ზურაბ 
ჩოგოვაძე

13.02.12     
14.02.22

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№262  
22.04.14წ.

299 1000421

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქარელში, 
ლენინგრადის ქ. №22)

ფ/პ ზურაბ 
ახმედოვი

13.02.12     
14.02.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა



300 1000422

„ეკლარის“ (I უბანი) კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარი)

შპს „ახალი 
ჩუქურთმა“

ს/ნ 232001124  
16.02.12     
17.02.32

ჯამური 
მოპოვება      85 

200 მ3
1.42 ჰა

301 1000423

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარი)

შპს „კარიერ“
17.02.12     
18.02.17

ჯამური 
მოპოვება      39 

600 მ3
1.32 ჰა ვადა გაუვიდა

302 1000424

მდ. რიონზე „სარბევის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სარბევი)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“

17.02.12     
18.02.17

ჯამური 
მოპოვება      93 

900 მ3
3.13 ჰა ვადა გაუვიდა

303 1000425

„ბანოჯის“ კირქვის (საღორღე 
ნედლეული) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბანოჯა)

შპს „მოზაიკა 2006“ ს/ნ 221302409  
17.02.12     
18.02.32

ჯამური 
მოპოვება      48 

544 მ3
0.93 ჰა

304 1000427

მდ. ენგურზე „რიყის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რიყე)

შპს „ევრობილდი“
17.02.12     
10.01.17

ჯამური 
მოპოვება      
108 000 მ3

3.6 ჰა

1000357 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „არქეფექტმა“            
ვადა გაუვიდა

305 1000428
მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
ფონიჭალის ტერიტორია)

შპს „ემთი ჯგუფი“
17.02.12     
04.01.17

ჯამური 
მოპოვება      45 

000 მ3
1.5 ჰა

1000335 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 
საყვარელიძემ                 
ვადა გაუვიდა

306 1000429
ტუფოქვიშაქვების მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო ნიჩბისი)

შპს „პიკმშენი S“  ს/ნ 206339167  
17.02.12     
08.04.24

ჯამური 
მოპოვება      4 

450 მ3
0,1 ჰა

100467 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვაჟა სინჯარაძემ



307 1000430

„ქსნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისი)

შპს „დ.თ.ჯ. 
ჯგუფი“

17.02.12     
19.11.16

ჯამური 
მოპოვება      59 

700 მ3
1.99 ჰა

1000265 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბი-ემ-ტრანსი“-ს

308 1000431

„ქსნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისი)

შპს „ბი-ემ-
ტრანსი“

17.02.12     
19.11.16

ჯამური 
მოპოვება      60 

000 მ3
2 ჰა

1000265 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დ.თ.ჯ. ჯგუფმა“

309 1000433

მდ. ხობისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩიხუ)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

24.02.12     
25.02.17

ჯამური 
მოპოვება      
262 500 მ3

8.75 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1923/ს 
05.12.16წ.

310 1000435

„ოხომირას“ ტეშენიტის 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოხომირა)

ფ/პ ვალერი 
მინდიაშვილი

24.02.12     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება       
129 500 მ3

2 ჰა
1000118 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯორჯიან გრუპი“-ს

311 1000436

„ფერეთის“ თაბაშირის 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერეთი)

შპს „იდეა“
28.02.12     
01.10.18

ჯამური 
მოპოვება      19 

743 ტ
1,13 ჰა

100201 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან 
კონტინენტალი 2008“-
მა

312 1000439

მდ. იორზე „იორის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფელი)

ფ/პ ლაზარე 
ციხელაშვილი

28.02.12     
25.02.14

ჯამური 
მოპოვება      5 

700 მ3
0.19 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/480  
02.10.12წ.



313 1000440
„ქებაანის“ კირქვის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქებაანი)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/ნ 230866435  

28.02.12     
25.02.27

ჯამური 
მოპოვება       

2 809 202 ტ
33.19 ჰა

314 1000442

„უდეს“ ანდეზიტის 
(ლოდნარი) მოპოვება 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უდე)

შპს „ტაო“ ს/ნ 222717353  
28.02.12     
25.02.22

ჯამური 
მოპოვება       

7 205 (3 245, 3 
960) მ3

1.31 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#586/ს 
04.06.20წ.

315 1000444

„ალისუბნის“ (I II III უბანზე) 
კირქვის (საღორღე 
ნედლეული) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა ალისუბანი) 

ი/მ „კორნელი 
შეღლაძე“

ს/ნ 
21001003232 

28.02.12     
25.02.22

ჯამური 
მოპოვება       

29 000 (18 900, 5 
100, 5 000) მ3

0.9 ჰა

316 1000445
მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ყვარელი)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 
სარემონტო 
კომპანია 

სერპანტინი“

29.02.12     
09.08.12

ჯამური 
მოპოვება       
21 500 მ3

0.72 ჰა

00731 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბუბა“-მ            1000390 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა ფ/პ თამარ 
ამბროლაძემ

317 1000446

მდ. მტკვრის მარცხენა 
ნაპირზე №8 ჭაბურღილის 
თერმული წყლის მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
კურორტ ასპინძის 
ტერიტორია)

შპს „კურორტი 
ასპინძა“

ს/ნ 223098387  
01.03.12     
23.11.27

მოპოვება     200 
მ3/დღღ

0,06 ჰა
00963 ლიცენზიის 
ცვლილება (გადაიხადა 
10 706 ლარი)

318 1000450

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეწურწუმე)

ი/მ „როლანდ 
საჯაია“

12.03.12     
13.03.17

ჯამური 
მოპოვება       

45 600 (15 300, 
30 300) მ3

1.52 ჰა ვადა გაუვიდა

319 1000451

მდ. რიონზე „პატრიკეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატრიკეთი)

ი/მ „თემური 
არველაძე“

12.03.12     
13.03.17

ჯამური 
მოპოვება       

110 700 (78 300, 
32 400) მ3

3.69 ჰა ვადა გაუვიდა



320 1000452

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვი)

ი/მ „ბადრი 
წერეთელი“

12.03.12     
13.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
39 900 მ3

1.33 ჰა ვადა გაუვიდა

321 1000453

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსანი)

შპს „კომპანია 
კოპი გრუპი“

12.03.12     
13.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
33 600 მ3

1.12 ჰა ვადა გაუვიდა

322 1000455

აზამბურის ჯგუფის (I უბანი - 
გრძელი ტბა; II უბანი - სახარე 
ტბა;  III უბანი - მშრალი ტბა) 
მირაბილიტის საბადოების 
შესწავლა-მოპოვება 
(საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრასნოგორსკი)

შპს „მირაბილიტი 
მაინინგი“

ს/ნ 404921448  
14.03.12     
15.03.32

140.25 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#490/ს 
11.05.20წ.

323 1000456

მდ. ხანისწყალზე „ვარციხის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხე)

ი/მ „ავთანდილ 
კოხოძე“

14.03.12     
15.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
25 200 მ3

0.84 ჰა ვადა გაუვიდა

324 1000458

„სუფსის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღრმაღელე)

შპს „ნიკალა 2012“
14.03.12     
15.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
93 300 მ3

3.11 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
30 მარტის №21-
05/33180 წერილით         
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
26 აგვისტოს #21-
05/90680 წერილით 
ყადაღა მოეხსნა



325 1000462

მდ. მტკვარზე „დვირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვირი)

შპს „კარიერი-
2010“

22.03.12     
23.03.17

ჯამური 
მოპოვება       

42 900 (31 800, 
11 100) მ3

1.43 ჰა ვადა გაუვიდა

326 1000464

მდ. აბაშაზე „საბოკუჩაოს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(აბაშის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. საბოკუჩაო)

შპს „მეგზევე 2010“
22.03.12     
23.03.17

წელიწადში 
არაუმეტეს     11 

500 მ3    
1.94 ჰა ვადა გაუვიდა

327 1000465

მდ. იორზე „სართიჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალა)

შპს „დილა-95“
23.03.12     
24.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
148 500 მ3

4.95 ჰა ვადა გაუვიდა

328 1000466

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხი)

შპს „ნივა 2008“
23.03.12     
08.04.14

ჯამური 
მოპოვება       
23 482 მ3

1.97 ჰა
100466 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ევრობილდი“-ს

329 1000467

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხი)

შპს „ევრობილდი“
23.03.12     
08.04.14

ჯამური 
მოპოვება       
70 000 მ3

2.33 ჰა
100466 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ნივა 2008“-მ

330 1000468

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაბაკევი)

ი/მ „რევაზი 
ქავთარაძე“

23.03.12     
24.03.17

ჯამური 
მოპოვება       

17 400 (6 600, 10 
800) მ3

0.58 ჰა ვადა გაუვიდა

331 1000469

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაური)

სს „ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/ნ 202161098  
23.03.12     
24.03.37

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა



332 1000470

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

შპს 
„მელიორატორი-

2005“

23.03.12     
23.02.13

ჯამური 
მოპოვება       25 

100 მ3
0.84 ჰა

01146 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კუბიკი“-ს          
1000088 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კომპანია ბლექ სი 
გრუპი“-ს

333 1000471

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

23.03.12     
23.02.13

ჯამური 
მოპოვება       24 

900 მ3
0.83 ჰა

01146 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კუბიკი“-ს          
1000088 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა      შპს 
„მელიორატორი-2005“-
მა

334 1000473

მდ. ცხენისწყლის ნაპირზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ილორი)

შპს „ქვიშის 
მრეწველთა 
ამქარი“

23.03.12     
17.08.16

4500 მ3/წელ 2,25 ჰა

00253 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქვიშა“-მ                    
ვადა გაუვიდა

335 1000474

მდ. ცხენისწყლის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაჩხეტაური)

შპს „ქვიშის 
მრეწველთა 
ამქარი“

23.03.12     
25.03.16

3000 მ3/წელ 1 ჰა

00055 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქვიშა“-მ                    
ვადა გაუვიდა

336 1000475

„გამარჯვების“ თიხის 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვება)

შპს „ჯორჯიან 
მეგა სემენტ გრუპ“

ს/ნ 404889849  
23.03.12     
25.02.32

ჯამური 
მოპოვება      
504 450 ტ

4.75 ჰა
1000443 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ არჩილ ოჩიგავამ

337 1000479

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარათაღლა)

შპს „სოილ 
ჯორჯია“

30.03.12     
06.04.14

ჯამური 
მოპოვება       
79 500 მ3

13,3 ჰა

100460 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დ და გ 
ტექნოლოგმა“           
100795 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რივერ-საიდი“-მა



338 1000480

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაკლა)

შპს „სოილ 
ჯორჯია“

30.03.12     
26.01.14

ჯამური 
მოპოვება       
207 900 მ3

6,22 ჰა

100393 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „პრო-დე 
ჯორჯიამ“                 
100439 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მარინა წულუკიძემ

339 1000481

საწულეისკიროს დაბალი 
მინერალიზაციის წყლის 
(ჭაბ.№88) მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მენჯი)

ფ/პ მაია კაჭარავა
ს/ნ 

48004007625  
30.03.12     
04.06.32

ჯამური 
მოპოვება  

წყალმომარაგ. _ 
141 341 მ3

0,07 ჰა

00634 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კობა გვაზავამ     
0000203 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„წყაროს თავი“-მა

340 1000483

მდ. მტკვარზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქ.თბილისში, დიღმის 
სასწავლო-საცდელი 
მეურნეობის მიმდებარედ)

შპს „მამკოდა-
2007“

30.03.12     
21.10.15

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

0.46 ჰა

0000083 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ეკა კუციამ                        
ვადა გაუვიდა

341 1000484

მდ. მტკვარზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქ.თბილისში, დიღმის 
სასწავლო-საცდელი 
მეურნეობის მიმდებარედ)

შპს „ელეგიო“
30.03.12     
21.10.15

ჯამური 
მოპოვება       
70 000 მ3

1.09 ჰა
0000083 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ეკა კუციამ

342 1000485

მდ. ლოჭინზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ლილო)

ფ/პ ფრიდონ 
ადიკაშვილი

30.03.12     
31.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
25 800 მ3

0.86 ჰა ვადა გაუვიდა



343 1000487

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სოფლის წყალსადენისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჩაგანი)

შპს „მარნეულის 
სოფწყალი“

ს/ნ 434158163  
03.04.12     
05.04.27

ორივე 
ჭაბურღილზე 
906 მ3/დღე-

ღამეში

0.14 ჰა

344 1000488

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სოფლის წყალსადენისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შაუმიანი)

შპს „მარნეულის 
სოფწყალი“

ს/ნ 434158163  
03.04.12     
05.04.27

ორივე 
ჭაბურღილზე 
800 მ3/დღე-

ღამეში

0.14 ჰა

345 1000490

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სოფლის წყალსადენისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სადახლო)

შპს „მარნეულის 
სოფწყალი“

ს/ნ 434158163  
03.04.12     
31.03.27

ორივე 
ჭაბურღილზე 
990 მ3/დღე-

ღამეში

0.14 ჰა

346 1000491

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სოფლის წყალსადენისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თამარისი)

შპს „მარნეულის 
სოფწყალი“

ს/ნ 434158163  
03.04.12     
31.03.27

ორივე 
ჭაბურღილზე 
655 მ3/დღე-

ღამეში

0.14 ჰა

347 1000492

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სოფლის წყალსადენისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯანხოში)

შპს „მარნეულის 
სოფწყალი“

ს/ნ 434158163  
03.04.12     
31.03.27

2 300 მ3/დღე-
ღამეში

0.07 ჰა

348 1000496

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონში, 
სტაროსელსკის ქ. №2)

შპს „ირაკლი 88“ ს/ნ 230031818  
03.04.12     
04.04.27

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

349 1000497

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაფნარი)

შპს „უშბა“ ს/ნ 238733297  
03.04.12     
04.04.22

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა



350 1000498

მდ. ყვირილაზე „ყვირილას“ 
ქვიშა, ხრეშის (უბანი 
ლუხუთა II) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთი)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

03.04.12     
20.07.16

ჯამური 
მოპოვება      
412 800 მ3

13.76 ჰა

1000001 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზვიად 
მეგრელიძემ

351 1000499

მდ. ყვირილაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სიმონეთი)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

03.04.12     
24.01.17

ჯამური 
მოპოვება       
288 300 მ3

9.61 ჰა
1000371 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნანა გვაზავამ

352 1000500

„სადახლოს“ 
გამარმარილოებული კირქვის 
(საღორღე) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცოპი)

შპს „ინერტმოლი“   ს/ნ 404932659 
03.04.12     
04.02.29

ჯამური 
მოპოვება       

1 916 400 მ3
4,13 ჰა

100408 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით 
კურცხალიამ

353 1000501

მდ. ციდრალისხევზე 
„ბულაჩაურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბულაჩაური)

შპს „მონოლითი“
03.04.12     
14.02.17

ჯამური 
მოპოვება      
104 800 მ3

3.5 ჰა
1000419 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით გიგაშვილმა

354 1000502

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარი)

შპს „ბარამბო“ ს/ნ 205274834  
05.04.12     
06.04.37

500 მ3/დღღ 0.07 ჰა



355 1000503

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თეთრიწყაროში, 
ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი 
მილსადენის კომპანიის 
სამშენებლო ბანაკის (PშG2) 
ტერიტორიაზე)

ბაქო-თბილისი-
ჯეიჰანი 

მილსადენის 
კომპანია 

(საქართველო)

ს/ნ 204992785  
05.04.12     
06.04.37

ჯამური 
მოპოვება      
456 250 მ3

0.07 ჰა

356 1000504

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაოხრების მიმდებარედ, ბაქო-
თბილისი-ჯეიჰანი 
მილსადენის კომპანიის ვალეს 
სადგურის მუშათა ბანაკის 
(Aრეა 80) ტერიტორიაზე)

ბაქო-თბილისი-
ჯეიჰანი 

მილსადენის 
კომპანია 

(საქართველო)

ს/ნ 204992785  
05.04.12     
06.04.37

ჯამური 
მოპოვება      
273 750 მ3

0.07 ჰა

357 1000505

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯანდარის მიმდებარედ, ბაქო-
თბილისი-ჯეიჰანი 
მილსადენის კომპანიის  
მუშათა ბანაკის (PშG1) 
ტერიტორიაზე)

ბაქო-თბილისი-
ჯეიჰანი 

მილსადენის 
კომპანია 

(საქართველო)

ს/ნ 204992785  
05.04.12     
06.04.37

ჯამური 
მოპოვება      2 

737 500 მ3
0.07 ჰა

358 1000506

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წყალწმინდას მიმდებარედ, 
ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის 
სუფსის ტერმინალის (Pჭჭ-შ) 
ტერიტორიაზე)

სს „საქართველოს 
მილსადენის 
კომპანიას 

საქართველოს 
ფილიალი“

ს/ნ 201955090  
05.04.12     
06.04.37

ჯამური 
მოპოვება      
319 375 მ3

0.07 ჰა



359 1000507

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გრიგოლეთის მიმდებარედ, 
ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის 
სუფსის ტერმინალის საზღვაო 
ბაზის (MBჭჭ) ტერიტორიაზე)

სს „საქართველოს 
მილსადენის 
კომპანიას 

საქართველოს 
ფილიალი“

ს/ნ 201955090   
05.04.12     
06.04.37

ჯამური 
მოპოვება      13 

688 მ3
0.07 ჰა

360 1000508

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წყალწმინდას მიმდებარედ, 
ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის 
სუფსის ტერმინალის (Fჭჭ-შ) 
ტერიტორიაზე)

სს „საქართველოს 
მილსადენის 
კომპანიას 

საქართველოს 
ფილიალი“

ს/ნ 201955090  
05.04.12     
06.04.37

ჯამური 
მოპოვება      55 

750 მ3
0.07 ჰა

361 1000509

„ახალციხის“ მინერალური 
წყლისა და თანმდევი აირის 
საბადოს №99 ჭაბუღილიდან 
ნახშირორჟანგის (გაზი ჩO2) 
მოპოვება (ახალციხე)

შპს „ჩO 2+“ ს/ნ 224069530  
05.04.12     
06.04.32

6 ტ/დღღ 0.07 ჰა

362 1000510

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისში, ნიკეას ქ. 
№44ბ)

ი/მ „დარეჯან 
ბიწაძე“

05.04.12     
06.04.27

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/43  
31.05.12წ.

363 1000511

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისში, ნიკეას ქ. 
№11ა)

ი/მ „მარინე 
არსენიძე“

05.04.12     
06.04.27

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/42   
31.05.12წ.



364 1000512

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „ცეკური“ ს/ნ 209442174  
05.04.12     
06.04.32

100 მ3/დღღ 0.14 ჰა

365 1000513

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისში, ნიკეას ქ. 
შესახ.1, №3)

შპს „ავტო+2011“ ს/ნ 412674299  
05.04.12     
06.04.22

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

366 1000514

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თბილისში, 
რუსთავის გზატკ. მე-8 კმ)

შპს „მარაბდა 2007“ ს/ნ 202189531  
05.04.12     
06.04.37

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

367 1000515

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონში, 
სტაროსელსკის ქ. №25)

შპს „იმეროილი“ ს/ნ 230077877  
05.04.12     
06.04.27

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

368 1000517

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიაში, 
ჭონქაძის ქ. №1)

სპს „მერაბ 
დიასამიძე და 

კომპანია ჩაკონა“
ს/ნ 238735053  

05.04.12     
06.04.37

80 მ3/დღღ 0.07 ჰა

369 1000518

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხეში, 
აბასთუმნის გზატკ.-ზე)

ფ/პ ნუგზარ 
აღდგომელაძე

12.04.12     
13.04.27

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა



370 1000519

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლაში, 
რუსთაველის ქ. №1)

შპს „ედენა“ ს/ნ 431945041  
12.04.12     
13.04.22

20 (ორივე ჭაზე) 
მ3/დღღ

0.14 ჰა

371 1000520

მდ. ბჟუჟაზე „გურიანთას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთა)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

12.04.12     
13.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
275 100 მ3

9.17 ჰა ვადა გაუვიდა

372 1000521

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წილკანი)

შპს „მირზაანი“
12.04.12     
13.04.32

18 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#164/ს 
10.02.15წ.

373 1000524

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარძეული)

ფ/პ თეიმურაზ 
უსტიაშვილი

12.04.12     
13.04.37

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

374 1000526

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
დავით აღმაშენებლის გამზ. 
№99)

შპს „აღმაშენებელი-
12“

ს/კ 212699784  
12.04.12     
13.04.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

375 1000527

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისში, 
თაბუკაშვილის ქ. №4)

შპს „ცენტრალური 
საცურაო აუზი“

ს/ნ 212698231  
12.04.12     
13.04.37

25 მ3/დღღ 0.07 ჰა



376 1000528

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურში, 
აღმაშენებლის ქ. №40)

ი/მ „თეიმურაზ 
მანჯავიძე“

ს/ნ 
01012007159  

12.04.12     
13.04.32

1.5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

377 1000529

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოწამეთა)

ი/მ „ავთანდილი 
კვიმსაძე“

ს/ნ 
60001006205   

12.04.12     
13.04.27

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#20/ს 
10.01.20წ.

378 1000530

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ჟ.შარტავას 
ქუჩა, შესახ III, №14)

ი/მ „ზურაბი 
კუხიანიძე“

ს/კ 
60001023176   

12.04.12     
13.04.27

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

379 1000531

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელში, ცაბაძის ქ. 
№50)

ფ/პ გიორგი 
სუმბათაშვილი

12.04.12     
13.04.27

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა

380 1000532

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არაფლო)

შპს „ქცია“
12.04.12     
13.04.32

200 (ორივე 
ჭაბურღილზე) 

მ3/დღღ
0.14 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№114/ს 
03.02.15წ.

381 1000533

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თბილისში, სოფ. 
დიღომი, ე.წ. „ნატბეურების“ 
ტერიტორია)

შპს „ლომისა“ ს/ნ 204881798  
12.04.12     
13.04.22

15 მ3/დღღ 0.07 ჰა



382 1000534

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიაში, 
რევიშვილის ქ. №2)

შპს „ნაკადული-
2009“

ს/ნ 238775768  
12.04.12     
13.04.27

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

383 1000535

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ი. ჭავჭავაძის 
გამზ. №8)

შპს 
„მეტროპოლისი“

12.04.12     
13.04.16

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

384 1000537

მდ. ყვირილაზე „სვირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირი)

სს „სამშენებლო 
საწარმო 

გაერთიანება 
იმერეთი“

12.04.12     
08.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
35 000 მ3

1.13 ჰა

სს „იმერეთი-1“-ზე 
გაცემული 0000161 
ლიცენზია 
გადაფორმდა

386 1000539
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თბილისში, 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

ფ/პ რამაზ 
გეგეშიძე

19.04.12     
20.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
4 200 მ3

0.14 ჰა ვადა გაუვიდა

387 1000540

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპში, ჭავჭავაძის 
ქ. №20)

ი/მ „კუკურ 
ხიზანაშვილი“

19.04.12     
20.04.27

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№133  
11.03.14წ.

388 1000541

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავში, ალაზნის 
გამზირი)

ი/მ „სევდინ 
სლოიანი“

ს/ნ 
20001068850  

19.04.12     
20.04.37

72 მ3/დღღ 0.07 ჰა

389 1000542

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოში, 
ქუთაისის ქ. №2)

შპს „რესტორანი 
თერნალი“

 ს/ნ 221284857  
19.04.12     
20.04.27

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა



390 1000544

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოწამეთა)

ი/მ „თორნიკე 
ჭარხალაშვილი“

ს/ნ 
60001035357 

19.04.12     
20.04.27

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა

391 1000545

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირი)

შპს „ამირანი +“ ს/კ 212889944  
19.04.12     
20.04.27

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა

392 1000546

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.გორის 
ტერიტორიაზე, ცხინვალის 
გზატკ. №9)

ი/მ „კობა 
მებადური“

ს/კ 
59001017404   

19.04.12     
20.04.27

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა

393 1000547

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარა)

სს „სამშენებლო 
საწარმო 

გაერთიანება 
იმერეთი“

ს/ნ 230028145  
19.04.12     
20.04.27

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

394 1000549

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქ. №25)

შპს „ქორები“  ს/კ 238742553  
20.04.12     
21.04.22

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

395 1000550

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარცხანაყანები)

შპს „გარიპ-
ტრანსპორტი“

20.04.12     
21.04.27

4 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1897/ს 
01.12.16წ.

396 1000553

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპში, 
აღმაშენებლის ქ. №104)

შპს „ნინო-98“ ს/ნ 232541318  
20.04.12     
21.04.27

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა



397 1000554

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისში, 
ავტომშენებლის ქ. №88)

შპს „მაგთიკომი“
20.04.12     
21.04.27

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№289  
09.09.13წ.

398 1000555

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გ.ტაბიძის ქ. 
№34)

შპს „აიეტის 
სასახლე“

20.04.12     
21.04.27

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#492/ს 
10.04.17წ.

399 1000556

მდ. ნატანებზე „გურიანთას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთა)

ფ/პ გელა 
ხომერიკი

20.04.12     
21.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
22 200 მ3

0.74 ჰა ვადა გაუვიდა

400 1000557
„დედოფლისწყაროს“ კირქვის 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მეგა სემენტ გრუპ“

ს/ნ 404889849  
20.04.12     
17.03.32

ჯამური 
მოპოვება       

1 193 100 ტ
9.7 ჰა

1000460 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ არჩილ ოჩიგავამ

401 1000558

მდ. მტკვარზე „ცხრამუხის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ცხრამუხა)

შპს „გზამშენი-5“
20.04.12     
01.06.15

ჯამური 
მოპოვება       
22 627 მ3

0,87 ჰა
100901 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზა იქსი 2007“-მა

402 1000559

„ეკლარის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებლი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოდილაური)

შპს „ხელმარჯვე 
ოსტატი“

ს/ნ 231960232  
25.04.12     
26.04.32

ჯამური 
მოპოვება       
82 800 მ3

1.38 ჰა



403 1000560

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიაში, 
კოსტავას ქ. ჩიხი 1, №4)

შპს „პინგვინი“ ს/ნ 238725705  
25.04.12     
26.04.22

150 მ3/დღღ 0.07 ჰა

404 1000561

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპში, ჭავჭავაძის 
ქ. №35)

ი/მ „სერგო 
ჯოჯიშვილი“

ს/ნ 
24001003770 

25.04.12     
26.04.27

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა

405 1000562

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურში, 
ბორჯომის ქუჩის 
მიმდებარედ)

ფ/პ იუზა ლომიძე
25.04.12     
26.04.17

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

406 1000563

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპში, სტალინის 
ქ. №40ა)

შპს „სავაჭრო 
ცენტრი სამეფო“

ს/ნ 232559852  
25.04.12     
26.04.27

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა

407 1000564

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმი)

შპს „თიმალი“
25.04.12     
26.04.17

ჯამური 
მოპოვება       

249 600 (169 
500, 80 100) მ3

8.32 ჰა ვადა გაუვიდა

408 1000566

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისში, 
ზ.გამსახურდიას ქ. №45)

შპს „საბა“
25.04.12     
26.04.27

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№87  
21.02.14წ.

409 1000567

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთა)

ი/მ „გიგა მახარაძე“
27.04.12     
28.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
174 900 მ3

5.83 ჰა ვადა გაუვიდა



410 1000568

„ვარგვარის“ თიხის (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარგვარა)

შპს „არალი“
27.04.12     
28.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
69 000 მ3

3 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/57  
25.01.13წ.

411 1000569

„ხიზაბავრას“ ვულკანური 
წიდის (პემზა) საშენი მასალა) 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიზაბავრა)

შპს „არალი“
27.04.12     
28.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
10 800 მ3

0.12 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/59      
25.01.13წ.

412 1000570

შახტური ჭიდან მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(ქ. ხაშურში, სტალინისქ ქ. 
ავტოგასამართი სადგურის 
ტერიტორია)

შპს „ჯორჯიან 
ენერჯი 

სოლუშენზ“
ს/ნ 204872977  

27.04.12     
03.05.32

10 მ3/დღღ 0,09 ჰა

შპს „ეკო ჯორჯია“-ზე 
გაცემული 00578 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

413 1000571

„აბანოს“ დოლომიტისა და 
დოლომიტიზირებული 
კირქვის მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აბანო)

შპს „ლაპისი“ ს/ნ 417876515  
27.04.12     
03.08.31

ჯამური 
მოპოვება      
112 913 ტ

1.41 ჰა

1000050 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნოდარ 
ბალიაშვილმა“             
1000392 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

414 1000576

„ხორენიას“ დაციტის ქვიშის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორენია)

ფ/პ სამველ 
ხაჩატურიანი

11.05.12     
06.05.15

ჯამური 
მოპოვება       
11 755 მ3

0,29 ჰა

100874 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ჰარუთიუნ 
ხაჩატურიანმა“          
0000211 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

415 1000579

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამი)

შპს „აბჯარაული“ ს/ნ 426519751  
22.05.12     
10.12.28

ჯამური 
მოპოვება      

198 301.5 მ3
2,01 ჰა

100334 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „თეიმურაზ 
ნათენაძე“-მ

416 1000580

„დარბაზის“ ტუფის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარბაზი)

ფ/პ ქეთევან 
რეხვიაშვილი

22.05.12     
14.02.32

ჯამური 
მოპოვება      
182 000 მ3

1.82 ჰა
1000411 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თემურ წერეთელმა



417 1000583

მდ. რიონზე ქვიშის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პატარა ფოთი)

შპს „ეგრისი +“
28.05.12     
29.05.17

ჯამური 
მოპოვება      
181 200 მ3

6.04 ჰა ვადა გაუვიდა

418 1000584

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, ლაშა 
თევზაძის ქ. №1)

ი/მ „ალექსანდრე 
შენგელია“

ს/კ 
37001010838   

28.05.12     
29.05.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

419 1000585

მდ. ცივზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საწულეისკირო)

შპს „წყაროს თავი“
28.05.12     
29.05.17

ჯამური 
მოპოვება      6 

300 მ3
0.21 ჰა ვადა გაუვიდა

420 1000586
მარმარილოს მოპოვება 
(მესტიის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. დიზის ტერიტორია)

შპს „სარკილი“
31.05.12     
09.12.16

ჯამური 
მოპოვება      4 

000 მ3
3 ჰა

00404 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კ.ბ. გეოლოგმა“    
ვადა გაუვიდა

421 1000590

მიწისქვეშა მტკნარი (წყაროს) 
წყლის  (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძედა დიმი)

შპს „კავკასიური 
პიშერა“

  ს/ნ 425052248 
05.06.12     
06.06.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

423 1000594

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

ი/მ „რევაზი 
ქავთარაძე“

06.06.12     
07.06.17

ჯამური 
მოპოვება       

60 000 (30 000, 
30 000) მ3

2 ჰა ვადა გაუვიდა

424 1000595

„სართიჭალის“ კირქვის 
(საკირე) მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალა)

შპს „ჯეო კირი 
LTD GEO KIRI“

ს/ნ 404421719  
06.06.12     
18.02.31

ჯამური 
მოპოვება       
70 112 ტ

0,8 ჰა
0000192 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტრანშმა“



425 1000596

„სართიჭალის“ კირქვის 
(საკირე) მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალა)

შპს „ჯეო კირი 
LTD GEO KIRI“

ს/ნ 404421719  
06.06.12     
05.11.25

ჯამური 
მოპოვება     145 

883 ტ
1,31 ჰა

0000076 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზვიად ჯიქიამ

426 1000598

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორში, შინდისის 
გზატკ. მე-2 კმ-ში)

შპს „ტირიფები“
08.06.12     
13.04.17

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1000525 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გურამ 
ჯოჯიშვილმა

427 1000599

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინი) 

ფ/პ მახმუდ 
საფაროვი

08.06.12     
14.03.13

ჯამური 
მოპოვება      
243 000 მ3

8.1 ჰა

01161 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბაჰადურ ჰასანოვმა 
100015 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხრამი-2007+“მა    
100707 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა            
შპს „კავკასიის ბეტონი 
2007“-მა

428 1000600

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინი) 

შპს „კავკასიის 
ბეტონი 2007“

08.06.12     
14.03.13

ჯამური 
მოპოვება      
123 000 მ3

4.1 ჰა

01161 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბაჰადურ ჰასანოვმა 
100015 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხრამი-2007+“მა    
100707 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მახმუდ საფაროვს



429 1000601

მდ. ხრამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინი)

ფ/პ მახმუდ 
საფაროვი

08.06.12     
14.03.13

ჯამური 
მოპოვება      
451 800 მ3

15.06 ჰა

01162 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბაჰადურ ჰასანოვმა 
100014 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხრამი-2007+“მა       
100708 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კავკასიის ბეტონი 
2007“-მა

430 1000602

მდ. ხრამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინი)

შპს „კავკასიის 
ბეტონი 2007“

08.06.12     
14.03.13

ჯამური 
მოპოვება      
165 000 მ3

5.5 ჰა

01162 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბაჰადურ ჰასანოვმა 
100014 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხრამი-2007+“მა       
100708 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მახმუდ საფაროვს

431 1000603

მდ. ქსნის მარჯვენა ნაპირზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანის ჩრდილოეთით 
1,5 კმ-ში)

შპს „რიყე 2012“
08.06.12     
03.08.16

8000 მ3/წელ 1,5 ჰა

00135 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ს.ბ.-145“-მა        00228 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „რიყე“-მ

432 1000604
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანი)

შპს „რიყე 2012“
08.06.12     
14.08.12

ჯამური 
მოპოვება      42 

000 მ3
1 ჰა

00744 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბელქ სი როუდიმ“        
00942 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რიყე“-მ

433 1000605

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარები)

შპს „ეი ჯი აი 
გრუპი“

08.06.12     
31.01.13

ჯამური 
მოპოვება      30 

037 მ3
2,82 ჰა

01120 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აკვარიუმმა“      
ვადა გაუვიდა



434 1000606

მდ. ხანისწყლის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხე)

შპს „იდეა“
08.06.12     
30.10.13

ჯამური 
მოპოვება      34 

638 მ3
1,99 ჰა

100251 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მაგისტრალმა“

435 1000607

„ვარციხის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხე)

შპს „რონი“
11.06.12     
11.03.14

ჯამური 
მოპოვება       33 

800 მ3
2,44 ჰა

100431 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
სპს „თვარაძე“-მ

436 1000608

მდ. რიონზე „ვარციხის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხე)

შპს „რონი“
11.06.12     
26.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
82 800 მ3

2.76 ჰა

1000565 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
სპს „როლანდ 
თვარაძე“-მ

437 1000609

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოში, 
კახეთის გზატ. №14)

ფ/პ არსენ 
მეკოკიშვილი

11.06.12     
12.06.37

22 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№568  
08.07.14წ.

438 1000610

მყარი სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვებისა და 
გადამუშავების ნარჩენის 
(ტექნოგენური დანაგროვები) 
მოპოვება (ქ.თბილისში, 
გლდანი-ნაძალადევის 
რაიონის მიმდებარედ)

შპს „თიელსი 
პროფერთი 
მენეჯმენტ“

11.06.12     
12.06.14

ჯამური 
მოპოვება      35 

785.6 ტონა
1.06 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№19  
20.01.14წ.

439 1000612

მდ. თურდოზე „თურდოსხევი 
I“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბანი)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო-
სარემონტო 
კომპანია 

სერპანტინი“

11.06.12     
12.06.17

ჯამური 
მოპოვება      
232 500 მ3

7.75 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#888/ს 
08.06.16წ.

440 1000613

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაური)

შპს „გამა+“
11.06.12     
12.06.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1365/ს 
05.09.17წ.



441 1000614

„გეგუთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარედ)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

11.06.12     
12.06.17

ჯამური 
მოპოვება       

265 200 (170 
400, 94 800) მ3

8.84 ჰა ვადა გაუვიდა

442 1000615

„ქუთაისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარედ)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

11.06.12     
12.06.17

ჯამური 
მოპოვება       
326 800 მ3

10.88 ჰა ვადა გაუვიდა

443 1000616

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წიწამური)

შპს „ნიუ ფაუერ“
13.06.12     
04.08.15

ჯამური 
მოპოვება      18 

000 მ3
0.67 ჰა

101053 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ აკაკი ჭამიაშვილმა   
1000080 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   შპს 
„ფორტუნა 2011“-მა

444 1000617

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წიწამური)

შპს „ფორტუნა 
2011“

13.06.12     
04.08.15

ჯამური 
მოპოვება      12 

300 მ3
0.45 ჰა

101053 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ აკაკი ჭამიაშვილმა   
1000080 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ნიუ ფაუერ“-ს



445 1000618

მდ. დებედაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაითალო)

შპს „მშენებელი 
2012“

14.06.12     
15.06.17

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

2 ჰა

იჯარით გადასცა ი/მ 
„პოლიკარპე 
გაფრინდაშვილს“ 
10000 მ3-ის ოდენობით 
განუსაზღვრელი 
ვადით                          
იჯარით გადასცა შპს 
„დიოსკურია 2013“-ს 
(ს/კ 404982676) 15000 
მ3-ის ოდენობით 2013 
წლის 29 
ოქტომბრიდან 2014 
წლის 31 დეკემბრის 
ჩათვლით                         
იჯარით გადასცა შპს 
„გეო სენდ“-ს (ს/კ 
404982676) 10000 მ3, 
2015 წლის 8 
ივნისიდან 2016 წლის 
8 დეკემბრის ჩათვლით

446 1000619

მდ. ნატანებზე „მერიის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერია)

შპს „სიბო 
კონსტრაკშენ ენდ 
მატერიალს“ (SIBO 

construction 
&materials)

14.06.12     
15.06.17

ჯამური 
მოპოვება      34 

500 მ3
1.15 ჰა ვადა გაუვიდა

447 1000621

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, 
კოპიტნარის აეროპორტის 
მიმდებარედ, კოპიტნარის ს/დ 
№1 აეროდრომი)

შპს 
„საქაერონავიგაცია

“

14.06.12     
15.06.37

500 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№569  
08.07.14წ.



448 1000622

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, 
კოპიტნარის აეროპორტის 
მიმდებარედ, კოპიტნარის ს/დ 
№1 აეროდრომი)

შპს „საქართველოს 
აეროპორტების 
გაერთიანება“

14.06.12     
15.06.37

575 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№483/ს 
31.12.14წ.

449 1000623

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
(საშენი მასალა) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „ბაზალტი 
2011“

14.06.12     
15.06.32

ჯამური 
მოპოვება      44 

400 მ3
1.48 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№13/145  
26.02.13წ.

450 1000625

„ანანურის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანანური)

ფ/პ გიორგი 
კაჭკაჭური

14.06.12     
15.06.17

ჯამური 
მოპოვება      55 

500 მ3
0.37 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1053/ს    
09.07.15წ.

451 1000627

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის 
(უბანი მუხური) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანაკლია)

შპს „ფერი“
03.07.12     
05.11.16

ჯამური 
მოპოვება      60 

024 მ3
2.41 ჰა

1000257 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „რევაზი 
ქავთარაძე“-მ                   
ვადა გაუვიდა

452 1000629

მდ. ალაზანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გავაზი)

ფ/პ ბესიკ 
ფეიქრიშვილი

04.07.12     
05.07.17

ჯამური 
მოპოვება      38 

100 მ3
1.27 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#314/ს 
10.03.15წ.

453 1000632

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ოზურგეთში, 
ე.თაყაიშვილის ქუჩაზე)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/471  
02.05.13წ.



454 1000633

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაფნარი)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#953/ს 
25.06.15წ.

455 1000634

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დონას მიმდებარედ)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/ნ 202352514  

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

456 1000635

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წალასყურის მიმდებარედ)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/ნ 202352514  

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

457 1000636

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისში, 
შ.პირველის ქუჩა, შესახ.II, 
№4)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1367/ს 
24.08.16წ.

458 1000637

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/ნ 202352514  

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

459 1000638

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1390/ს 
26.08.16წ.



460 1000639

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანეთი)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1391/ს 
26.08.16წ.

461 1000640

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ფოთში, გურიის 
ქუჩაზე)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/ნ 202352514  

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

462 1000641

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზესტაფონში, 
სტაროსელსკის ქ. №15)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/470  
02.05.13წ.

463 1000642

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო სალარის მიმდებარედ)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1399/ს 
29.08.16წ.

464 1000643

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყარო)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“

05.07.12     
06.07.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1405/ს 
30.08.16წ.

465 1000644

მდ. ლოჭინზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისისა და 
გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ 
საზღვარზე)

შპს „გზამშენი-4“
05.07.12     
06.07.17

ჯამური 
მოპოვება      56 
700 (12 600, 44 

100) მ3

1.89 ჰა ვადა გაუვიდა



466 1000645

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შაგურამოს მიმდებარედ)

სს „ქართული 
ლუდის კომპანია“

05.07.12     
06.07.37

1000 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№394  
23.05.14წ.

467 1000646

მდ. ძირულაზე 
„ვერტყვიჭალის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვერტყვიჭალა)

ფ/პ პაატა 
ჭიპაშვილი

09.07.12     
10.07.17

ჯამური 
მოპოვება      7 

800 მ3
0.26 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„სამშენებლო კომპანია 
მამისონი“-ს 
(თბილისი, ვაჟა-
ფშაველას 71, სართ.3, 
ბლოკი 8, ფართი 17, 
ს/კ 205204250) 2016 
წლის 15 ივლისიდან 
2016 წლის 1 
აგვისტომდე

469 1000649

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წიწამური)

შპს „ველაჯიო“
13.07.12     
18.12.13

ჯამური 
მოპოვება       45 

300 მ3
1,51 ჰა

სს „დელტამ“ სახელი 
შეიცვალა ბრძ.№1-
1/1763 04.11.10წ.              
სს „დელტა 
ჰოლდინგი“-ზე 
გაცემული 100335 
ლიცენზია 
გადაფორმდა 

470 1000701

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის 
(მუხურის) ქვიშა, ხრეშის 
მიპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

შპს „ლაზიკა თდ“
12.07.12     
01.05.17

ჯამური 
მოპოვება       
294 300 მ3

9.81 ჰა

1000575 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯუმი“-მ                    
ვადა გაუვიდა                  
ყადაღა დაედო

472 1000705

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვება)

შპს 
„აგროინვესტი“

ს/ნ 226567328  
17.07.12     
18.07.37

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა



473 1000706

მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
დიღმის სასწავლო საცდელი 
მეურნეობის მიმდებარედ)

შპს „ბემა“
17.07.12     
18.07.17

ჯამური 
მოპოვება      
121 500 მ3

4.05 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
2 დეკემბრის №21-
05/155445 წერილით

474 1000707

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონი, თამარ 
მეფის I ჩიხი, №3-ში)

ი/მ „სიმონ 
კოვზირიძე“

ს/კ 
18001002390 

17.07.12     
18.07.22

4 მ3/დღღ 0.07 ჰა

475 1000708

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისის 
ტეირტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზირი №10 ნაკვეთის №12

შპს „სიგმა-გ“  ს/კ 212920268  
17.07.12     
18.07.27

30 მ3/დღღ 0.07 ჰა

476 1000709

„სამების“ 
მიკროტუფობრექჩიის (საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სამება)

ფ/პ ბიძინა წეროძე
17.07.12     
18.07.32

ჯამური 
მოპოვება      21 

300 მ3
0.71 ჰა

477 1000710

მდ. ხრამზე „ხრამის“ (უბანი 
თამარისი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იმირი)

სს „ხრამი“
18.07.12     
19.07.17

ჯამური 
მოპოვება      

356 700 (103 
500, 50 400, 165 
600, 37 200) მ3

11.89 ჰა ვადა გაუვიდა

478 1000711

მდ. ქსანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანი)

შპს „ნეზლობა“
18.07.12     
19.07.17

ჯამური 
მოპოვება      

128 700 (49 500, 
79 200) მ3

4.29 ჰა ვადა გაუვიდა

479 1000714

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისში, 9 
აპრილის ქ. №1)

შპს „იბერკომპანი 
პეტროლიუმი“

19.07.12     
20.07.15

200 მ3/დღღ 0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



480 1000715

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთა)

შპს „ჯი თი ემ 
გრუპი“

ს/ნ 404882383   
20.07.12     
28.12.26

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა
1000323 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

481 1000718

მდ. ენგურზე „კახათის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კახათი)

ფ/პ ვახტანგ 
გაბელია

25.07.12     
26.07.17

ჯამური 
მოპოვება      33 

000 მ3
1.1 ჰა ვადა გაუვიდა

482 1000720

მდ. ცხენისწყალზე 
„ნაჩხეტაურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაჩხეტაური)

შპს „ქვიშის 
მრეწველთა 
ამქარი“

26.07.12     
27.07.17

ჯამური 
მოპოვება      58 

200 მ3
1.94 ჰა ვადა გაუვიდა

483 1000722

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წიწამური)

სს 
„სპეცჰიდრომშენი“

26.07.12     
27.07.17

ჯამური 
მოპოვება      34 

500 მ3
1.15 ჰა ვადა გაუვიდა

484 1000723

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ბოლნისში, 
სიონის ქ. №4)

შპს „გერმანული 
წისქვილი“

ს/კ 404909505
26.07.12     
27.07.32

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

485 1000728

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტსი, სოფ. 
გუნია-კალა)

ი/მ „ელისო 
იობაშვილი“

26.07.12     
23.11.27

ჯამური 
მოპოვება      21 

000 მ3
0.16 ჰა

00969 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„პემზამ“                            
გაუქმდა ბრძ.#894/ს 
03.07.19წ.



486 1000729

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთა)

ასოციაცია „ატუ“
30.07.12     
31.07.17

ჯამური 
მოპოვება      
222 000 მ3

7.4 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1917/ს 
05.12.16წ.

487 1000730

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანი)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

30.07.12     
27.09.12

ჯამური 
მოპოვება      

690 283.25 მ3
17,45 ჰა

00864 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რიყე“-მ

488 1000731

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.წყალტუბოში, 
ქუთაისის ქ. №4)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
  ს/კ 221267064 

30.07.12     
27.07.22

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

489 1000732

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირი)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“

   ს/კ 
221267064     

30.07.12     
31.07.22

6 მ3/დღღ 0.21 ჰა

490 1000733

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
სტალინის გამზირის 
დასაწყისში)

ი/მ „ანა 
აწკარუნაშვილი“

30.07.12     
31.07.17

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

491 1000734

მდ. ალაზანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გავაზი)

ფ/პ ბესიკ 
ფეიქრიშვილი

30.07.12     
31.07.17

ჯამური 
მოპოვება      38 

400 მ3
1.28 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№1006  
17.10.14წ.

492 1000735
მდ. რიონზე „ქუთაისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ 
ქუთაისის მიმდებარედ)

შპს „უნივერსალი-
გ“

30.07.12     
31.07.17

ჯამური 
მოპოვება      93 

300 მ3
3.11 ჰა ვადა გაუვიდა



493 1000736

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფი)

შპს „ქარავანი“ ს/კ 426518422  
30.07.12     
31.07.27

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

ყადაღა დაედო 
აღსრულების 2019 
წლის 3 აპრილის 
წერილით

494 1000737

„წყაროსთავის“ თიხის 
(სააგურე) მოპოვება 
(საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წყაროსთავი)

შპს „დავითი-61“ ს/კ 438107763  
30.07.12     
31.07.32

ჯამური 
მოპოვება      50 

000 მ3
1 ჰა

495 1000738

„ჯონისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯინისი)

შპს „საფარი“
30.07.12     
31.07.17

ჯამური 
მოპოვება      32 

000 მ3
0.64 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№201/ს  
28.11.14წ.

496 1000741

„გოგნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოგნი)

ი/მ „კორნელი 
შუღლაძე“

01.08.12     
02.08.17

ჯამური 
მოპოვება      71 
400 (6 600, 64 

800) მ3

2.38 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#51/ს 
13.01.17წ.

497 1000742

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფი)

შპს „ჯ & ტ“ ს/კ 426519145   
01.08.12     
02.08.27

1,5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

498 1000743

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, აკ. 
ხორავას ქ. №1, ნაკვ. №1)

შპს „საფეხბურთო 
კლუბი ტორპედო 

ქუთაისი“
ს/კ 212917183  

01.08.12     
02.08.37

70 მ3/დღღ 0.14 ჰა

499 1000744

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

შპს „ლაზიკა თდ“
01.08.12     
02.08.17

ჯამური 
მოპოვება      
392 700 მ3

13.09 ჰა
ვადა გაუვიდა                  
ყადაღა დაედო 



500 1000745

„ივანოვკის“ დიაბაზ-
პორფირიტის (ლოდნარი, 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ივანოვკა)

ფ/პ მიხეილ 
ასლანიშვილი

01.08.12     
02.08.32

ჯამური 
მოპოვება       
50 250 მ3

2.01 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#279/ს 
09.03.17წ.

502 1000748

სააგურე თიხის მოპოვება 
(გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩიეთი)

ფ/პ ალექსადრე 
ნიშნიანიძე

01.08.12     
21.10.28

ჯამური 
მოპოვება      
129 997 მ3

2,11 ჰა

100230 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გივი 
გოგინაშვილმა                 
გაუქმდა ბრძ.#592/ს 
10.05.18წ.

503 1000749

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წიწამური)

ფ/პ ლაშა 
კლდიაშვილი

02.08.12     
03.08.17

ჯამური 
მოპოვება      62 
700 (30 600, 32 

100) მ3

2.09 ჰა ვადა გაუვიდა

504 1000750

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, ვაჟა-
ფშაველას გამზ. №71)

შპს „პ & ნ“
02.08.12     
03.08.37

72 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#348/ს 
07.03.16წ.

505 1000751

„მარნეულის“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „ველაჯიო“
02.08.12     
03.08.32

ჯამური 
მოპოვება       
36 000 მ3

0.72 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#418/ს  
30.03.18წ.

506 1000753

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაბაკევი)

შპს 
„ტრანსსერვისი“

ს/კ 206047874  
02.08.12     
03.08.32

5 მ3/დღღ 0.21 ჰა



507 1000755

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანი)

ი/მ „ელგუჯა 
ნოზაძე“

ს/ნ 
01022001495   

02.08.12     
03.08.37

250 მ3/დღღ 0.07 ჰა

508 1000760

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინი)

შპს „გუმი“
09.08.12     
26.07.17

ჯამური 
მოპოვება      18 

000 მ3
0.6 ჰა

1000717 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხეილ კაკაბაძემ    
გაუქმდა ბრძ.№204  
28.03.14წ.

509 1000762

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირი)

შპს „ბეტლაინი“
16.08.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება      41 

400 მ3
1.38 ჰა ვადა გაუვიდა

510 1000763

მდ. მესტიაჭალაზე 
„მესტიაჭალის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მიმდებარედ)

შპს „ენგური 2006“
16.08.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

63 300 (15 600, 
47 700) მ3

2.11 ჰა ვადა გაუვიდა

511 1000764

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეზი)

შპს „ქსოვრისი 
2010“

16.08.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

315 900 (213 
000, 102 900) მ3

10.53 ჰა ვადა გაუვიდა

512 1000768

„სურამი-ოძისის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოძისი)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

ს/კ 
57001002406   

16.08.12     
04.08.27

ჯამური 
მოპოვება      
210 000 მ3

1.75 ჰა



513 1000771

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირი)

შპს „ძამა“
16.08.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება      66 

900 მ3
2.23 ჰა ვადა გაუვიდა

514 1000772

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორგა)

შპს „ხეთის დაფნა 
და ციტრუსები“

16.08.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

30 000 (15 000,   
15 000) მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

516 1000774

მდ. ყვირილაზე „ყვირილას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარკვეთი)

შპს „კაცხურა 2007“
16.08.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

32 400 (17 400,   
15 000) მ3

1.08 ჰა ვადა გაუვიდა

517 1000775

მდ. ჯრუჭულაზე 
„ჯრუჭულას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარკვეთი)

შპს „კაცხურა 2007“
16.08.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება       
37 200 მ3

1.24 ჰა ვადა გაუვიდა

518 1000776

„გელათის“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გელათი)

სპს „თამაზი 
ტყაბლაძე გელათი 

97“
ს/კ 219622488  

16.08.12     
04.08.32

ჯამური 
მოპოვება       
12 400 მ3

0.31 ჰა

519 1000777

„ფარავნის“ პერლიტის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარავანი)

შპს 
„პერლიტინვესტი“

16.08.12     
04.08.22

ჯამური 
მოპოვება      
376 640 ტ

4.28 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#64/ს 
20.01.17წ.



520 1000778

„მუხათგვერდის“ საღორღე 
ნედლეულის მოპოვება 
(ქ.თბილისში, სოფ. 
მუხათგვერდი)

ფ/პ დავით 
ბოჭორიშვილი

16.08.12     
04.08.27

ჯამური 
მოპოვება       
49 200 მ3

1.23 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
შპს „GBK ინერტული 
მასალების კომპანია“-ს  
2014 წლის 10 
აპრილიდან                      
იჯარით გადასცა შპს 
„ალგან-გრუპი-ს“ (ს/კ 
405024227) 2014 წლის 5 
სექტემბრიდან                 
იჯარით გადასცა შპს 
„თისა“-ს (ს/კ 
205225166) 2015 წლის 5 
ნოემბრიდან 2016 
წლის 5 ნოემბრამდე       
იჯარით გადასცა შპს 
„რიყე 2015“-ს (ს/კ 
400159225) 2016 წლის 
22 თებერვლიდან 2016 
წლის 22 
სექტემბრამდე

521 1000779

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლაში, 
რუსთაველის ქ. №78-ში)

შპს „განთიადი 
2009“

ს/კ 231954249  
16.08.12     
04.08.22

2.5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

522 1000780

მდ. ჭერმისხევზე 
„ფაფრისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიტაანი)

შპს 
„კახეთავტოგზა“

16.08.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება      30 

900 მ3
1.03 ჰა ვადა გაუვიდა

523 1000781

მდ. ალაზანზე „ალაზნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ყვარლის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გავაზი)

შპს 
„კახეთავტოგზა“

16.08.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება      15 

000 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა



524 1000782

მდ. ყვირილაზე „სვირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სვირი)

შპს „ბორანი“
16.08.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება      40 

200 მ3
1.34 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1431/ს 
02.09.16წ.

525 1000783

მდ. რიონზე „ქუთაისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქუთაისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს „იბერია 21“
17.08.12     
18.08.17

ჯამური 
მოპოვება       
53 100 მ3

1.77 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
შპს „მშენებელი 2014“-
ს                          2014 
წლის 31 დეკემბრამდე 
(ს/კ 431946772, 
თერჯოლა).                
ყადაღა დაედო 
(შემოსავლების 
სამსახურის №21-
05/5199 23.01.15წ.)

526 1000786

მდ. ალაზანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შაქრიანი)

შპს „ადონისი“
17.08.12     
18.08.17

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

2 ჰა ვადა გაუვიდა

527 1000790

მიწისქვეშა მტკნარი (დაბის 
№1 წყარო) წყლის  
(ჩამოსასხმელი და 
სამეწარმეო) მოპოვება 
(ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბა)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“

ს/ნ 204870844  
21.08.12     
04.04.37

ჩამოსასხმელი - 
არაუმეტეს 4380 
(ნაკიანი - 4392) 
მ3/წელიწადში  
სამეწარმეო - 
არაუმეტეს 24 

491.5 (ნაკიანი - 
24 558.6)  

მ3/წელიწადში

0.28 ჰა
1000493 ლიცენზიის 
ცვლილება           
ბრძ.№13/313  21.08.12წ.

528 1000791

„გარდაბნის“ თიხის 
(საცემენტე) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/ნ 230866435  

21.08.12     
23.12.28

ჯამური 
მოპოვება        1 

056 490 ტ
10,94 ჰა

შპს „საქცემენტი“-ზე 
გაცემული 100352 
ლიცენზია 
გადაფორმდა



529 1000792

„კავთისხევის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კავთისხევი)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/ნ 230866435  

21.08.12     
27.01.29

ჯამური 
მოპოვება       

10 239 112 ტ
43,99 ჰა

შპს „საქცემენტი“-ზე 
გაცემული 100394 
ლიცენზია 
გადაფორმდა

530 1000793

კავთისხევის საცემენტე 
კირქვის საბადოს „მეწყრული 
უბნის“ საცემენტე კირქვის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კავთისხევის მიმდებარედ)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/ნ 230866435  

21.08.12     
10.10.28

ჯამური 
მოპოვება       

2 723 292 ტ
9,9 ჰა

შპს „საქცემენტი“-ზე 
გაცემული 100214 
ლიცენზია 
გადაფორმდა

531 1000794

საფლუსე (საცემენტე) 
კირქვების საბადოს მარცხენა 
უბანზე კირქვების მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/ნ 230866435  

21.08.12     
15.02.27

ჯამური 
მოპოვება       

29 048 000 ტ 
(კლინკერად 
გადაამუშაოს 

არანაკლებ   500 
000 ტ)

26,7 ჰა

შპს 
„რუსთავცემენტზე“ 
გაცემული 00469 
ლიცენზია 
გადაფორმდა           შპს 
„საქცემენტი“-ზე 
გაცემული 100151 
ლიცენზია 
გადაფორმდა

533 1000798

„ხაშმის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმი)

შპს „თიმალი“
24.08.12     
25.08.17

ჯამური 
მოპოვება      
121 800 მ3

4.88 ჰა ვადა გაუვიდა

534 1000799

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არაფლო)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

24.08.12     
25.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

363 000 (98 100, 
264 900) მ3

12.1 ჰა ვადა გაუვიდა

535 1000800

მდ. გუჯარეთის წყალზე 
„გუჯარულას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წაღვერი)

შპს „მშენებელი-4“
24.08.12     
25.08.17

ჯამური 
მოპოვება      36 

300 მ3
1.21 ჰა ვადა გაუვიდა



536 1000801

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანი)

შპს „ომვა“
24.08.12     
25.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

3 300 (1 800, 1 
500) მ3

0.11 ჰა ვადა გაუვიდა

537 1000802

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანი)

შპს „ომვა“
24.08.12     
25.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

3 300 (1 500, 1 
800) მ3

0.11 ჰა ვადა გაუვიდა

538 1000803

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელეთის მიმდებარედ)

შპს „როსტერ“ ს/კ 226579921  
24.08.12     
25.08.37

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

539 1000804

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

შპს „ევრა“
24.08.12     
25.08.17

4 მ3/დღღ 0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

540 1000805

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტროიაზე, რუსთაველის 
ქ. №42)

ი/მ „ნათელა 
გოგალაძე“

ს/კ 
57001009983

24.08.12     
25.08.37

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

541 1000806

„ოხომირას“ ტეშენიტის 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოხომირა)

ფ/პ გოჩა 
დოღონაძე

24.08.12     
25.08.32

ჯამური 
მოპოვება      74 

000 მ3
0.74 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
12 იანვრის #21-05/1470 
წერილით



542 1000809

მდ. ქსანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“
30.08.12     
07.09.12

ჯამური 
მოპოვება       
292 800 მ3

9,76 ჰა

შპს „დანდი-2007“-ზე 
გაცემული 00816 
ლიცენზიის 
ცვლილება           
1000788 ლიცენზიაში 
ტერიტორიის 
ცვლილება

543 1000812

„კირიხლოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კირიხლო)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

30.08.12     
31.08.17

ჯამური 
მოპოვება       
136 200 მ3

4.54 ჰა ვადა გაუვიდა

544 1000813

მდ. ხობისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეწურწუმე)

ი/მ „ჯამბულ 
უბირია“

30.08.12     
16.07.14

ჯამური 
მოპოვება       
45 975 მ3

1,02 ჰა
100562 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ როლანდ ქარჩავამ

545 1000814

მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ოსიაური)

შპს „პროგრესი 
2009“

30.08.12     
03.07.14

ჯამური 
მოპოვება      86 

400 მ3
2,88 ჰა

100550 ლიცენზიის 
ცვლილება             
1000572 ლიცენზიის 
ტექნიკური შეცდომა

546 1000815

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისი)

შპს „პროგრესი 
2009“

30.08.12     
03.07.14

ჯამური 
მოპოვება      
151 800 მ3

5,06 ჰა

100551 ლიცენზიის 
ცვლილება          
1000573 ლიცენზიის 
ტექნიკური შეცდომა

547 1000816

მდ. ენგურზე „ახალი-
აბასთუმნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი აბასთუმანი)

შპს „ლაზიკა-
სერვის“

30.08.12     
31.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

153 000 (18 000, 
21 000, 42 000, 

72 000) მ3

5.1 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
23 ივნისის №21-
05/64962 წერილით



548 1000817

„მარნეულის“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ავივა“
30.08.12     
31.01.18

ჯამური 
მოპოვება      
101 837 მ3

3,19 ჰა

01121 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ჯანაშვილი 
ამირანი“-მა

549 1000818

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

ი/მ „მურმანი 
ჭანია“

30.08.12     
27.07.17

ჯამური 
მოპოვება      26 

700 მ3
0.89 ჰა

1000724 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ნიკა ქარდავას“

550 1000819

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

ი/მ „ნიკა ქარდავა“
30.08.12     
27.07.17

ჯამური 
მოპოვება      
180 000 მ3

6 ჰა
1000724 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„მურმანი ჭანია“-მ

551 1000820

მდ. თერგის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აჩხოტისა და სოფ. კობის 
მიმდებარედ)

ფ/პ კოსტანტინე 
იაკობიშვილი

31.08.12     
09.04.14

ჯამური 
მოპოვება      39 

000 მ3
1,3 ჰა

100470 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                
ვადა გაუვიდა

552 1000824
მდ. გლდანულაზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქ.თბილისის მიმდებარედ)

შპს „რიყე“
07.09.12     
25.08.17

ჯამური 
მოპოვება      40 

600 (4 200, 9 
600, 26 800) მ3

2.03 ჰა
1000797 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ უჩა წიკლაურმა

553 1000825

„ნაფარეულის“ კირქვის 
(საკირე) მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფარეული)

შპს „ლოპა“
07.09.12     
14.09.15

ჯამური 
მოპოვება       
155 461 ტ

1.37 ჰა

0000012 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გია 
გამტკიცულაშვილმა



554 1000827

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯავახო)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
07.09.12     
08.09.37

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

555 1000828

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარა)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
07.09.12     
08.09.37

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა

556 1000829

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაური)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
07.09.12     
08.09.37

20 მ3/დღღ 0.14 ჰა

557 1000830

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთი)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
07.09.12     
08.09.37

15 მ3/დღღ 0.07 ჰა

558 1000831

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიშხეთი)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
07.09.12     
08.09.37

15 მ3/დღღ 0.07 ჰა

559 1000834

მდ. ყვირილაზე „ჩოლაბურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარდუბანი)

შპს „ბორანი“
07.09.12     
08.09.17

ჯამური 
მოპოვება       
27 000 მ3

0.9 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#832/ს 
30.05.16წ.



560 1000835

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელეთი)

შპს „ლიკა“
07.09.12     
08.09.17

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

561 1000836

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის, ზაჰესი-რუსთავის 
შემოვლითი გზის 29-ე კმ)

შპს „ჩირინა“
07.09.12     
08.09.37

120 მ3/დღღ 0.21 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1345/ს 
19.08.16წ.

562 1000837

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ, 
სოფ. კოდი)

შპს „ჩირინა“
07.09.12     
08.09.37

70 მ3/დღღ 0.14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1343/ს 
19.08.16წ.

563 1000838

მდ. კაბალზე „კაბალის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგეთი)

შპს 
„ლაგოდეხავტოგზ

ა“

07.09.12     
08.09.17

ჯამური 
მოპოვება      93 

900 მ3
3.13 ჰა ვადა გაუვიდა

564 1000839

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კავთისხევი)

შპს „კავთურა“
14.09.12     
15.09.15

ჯამური 
მოპოვება     30 

000 მ3
1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

565 1000840

მდ. მტკვარზე „მცხეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარედ)

შპს „GBK-
ინერტული 
მასალების 
კომპანია“

14.09.12     
15.09.17

ჯამური 
მოპოვება      78 
600 (12 300, 19 
200, 47 100) მ3

2.62 ჰა ვადა გაუვიდა

566 1000841

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვი)

ი/მ „ხვიჩა 
როსტიაშვილი“

14.09.12     
15.09.13

ჯამური 
მოპოვება      60 
300 (32 400, 27 

900) მ3

2.01 ჰა ვადა გაუვიდა



567 1000843
მდ. მტკვარზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თბილისის ტერიტორია)

ფ/პ მერაბ 
გოგიაშვილი

19.09.12     
20.09.17

ჯამური 
მოპოვება     43 

200 მ3
1.44 ჰა ვადა გაუვიდა

568 1000845

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკი)

სს „ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

19.09.12     
20.09.37

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#496/ს 
10.04.17წ.

569 1000846

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზუგდიდში, 
რუსთაველის ქ. №167-ში)

სს „ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 202161098  
19.09.12     
20.09.37

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა

570 1000847

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი მაისი)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
19.09.12     
20.09.37

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა

571 1000849

მდ. რიონზე „ვარციხის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხე)

შპს „ფაზისი“
19.09.12     
20.09.15

ჯამური 
მოპოვება     47 

100 მ3
1.57 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№19/ს  
07.11.14წ.

572 1000850

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამი)

შპს „მერიდიანი-
2006“

ს/კ 200189973  
19.09.13     
04.01.28

ჯამური 
მოპოვება     384 

000 მ3
7,68 ჰა

01061 ლიცენზიის 
ცვლილება           

573 1000851

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.კასპში, 
აღმაშენებლის ქ.)

ი/მ „მიხეილ 
ხაჩიძე“

  ს/კ 
24001004175  

20.09.12     
21.09.27

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა



574 1000853

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთი)

შპს „დასავლეთი“ ს/კ 238760818  
20.09.12     
21.09.22

100 მ3/დღღ 0.07 ჰა

575 1000854

მდ. რიონზე „ხვანჭკარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხვანჭკარა)

შპს „დანი ჯგუფი“
02.10.12     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
44 500 მ3

1,27 ჰა

შპს „ელიტჰაუსი 2008“-
ზე გაცემული 0000197 
ლიცენზია 
გადაფორმდა          
1000787 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „GMN GღOUP“-მა

576 1000856

მდ. ქსანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთისა და 
დუშეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქსოვრისის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“
02.10.12     
19.04.17

ჯამური 
მოპოვება     629 

100 მ3
21.27 ჰა

შპს „დანდი_2007“-ზე 
გაცემული 100002 
ლიცენზიის 
ცვლილება          
1000789 ლიცენზიაში 
ტერიტორიის 
ცვლილება                       
1000810 ლიცენზიის 
ვადის გაზრდა

577 1000857

„ჟონეთის“ პორფირიტების 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჟონეთი)

შპს „ვრლ“
02.10.12     
07.05.15

ჯამური 
მოპოვება       
22 500 მ3

0,5 ჰა

100881 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მურთაზ 
გველებიანმა         
ყადაღა დაედო 
24.04.14წ.-ს

578 1000858

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხე)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“

02.10.12     
06.06.13

ჯამური 
მოპოვება       9 

889 მ3
1,83 ჰა

100042 ლიცენზია 
გადასცა მთლიანად სს 
„ტრანსვესტინჟინერინ
გი 12“-მა



579 1000859

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სარბევი)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“

02.10.12     
11.03.14

ჯამური 
მოპოვება       

176 214.5 მ3
3,9 ჰა

100423 ლიცენზიის 
დუბლიკატი            
1000369 ლიცენზია 
გადასცა მთლიანად სს 
„ტრანსვესტინჟინერინ
გი 12“-მა

580 1000860

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვერტყვიჭალის მიმდებარედ)

ფ/პ პაატა 
ჭიპაშვილი

09.10.12     
10.10.37

15 მ3/დღღ 0.07 ჰა

581 1000861

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბანი)

ფ/პ ზურაბ 
თუშიშვილი

09.10.12     
10.10.37

300 მ3/დღღ 0.07 ჰა

582 1000862

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, 
კურორტი საირმე)

შპს „კურორტი 
საირმე“

ს/კ 225058576  
09.10.12     
10.10.37

60 მ3/დღღ 0.28 ჰა

583 1000863

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

ქართულ-
იტალიური 
ერთობლივი 
საწარმო შპს 
„კვარპელი“

ს/კ 241560262  
09.10.12     
10.10.37

100 მ3/დღღ 0.07 ჰა

584 1000864

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბანი)

ი/მ „ნიკოლოზ 
კობიაშვილი“

09.10.12     
10.10.27

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1883/ს 
28.11.16წ.



585 1000865

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპში, 
სტალინის ქ. №30-32)

ი/მ „გალინა 
ყარაშვილი“

ს/კ 
06001003268 

09.10.12     
10.10.37

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

586 1000866

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, დავით 
აღმაშენებლის ქ. №92)

სპს „ხალილოვი 
და კომპანია“

ს/კ 226526373 
03.10.12     
04.10.27

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა

587 1000867

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ახალციხეში, 
„დოსააფის“ მიმდებარედ)

ფ/პ რომან 
მერაბიშვილი

03.10.12     
04.10.37

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა

588 1000869

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“
22.10.12     
23.10.37

70 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№567  
08.07.14წ.

589 1000870

მდ. მტკვარზე „აწყურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აწყური)

შპს „კავკასიის 
ბეტონი 2007“

22.10.12     
23.10.17

ჯამური 
მოპოვება      
242 100 მ3

8.07 ჰა ვადა გაუვიდა

590 1000872

„დევდორაკის“ დიაბაზის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გველეთი)

შპს „წმინდა 
მთავარანგელოზთ

ა სახელობის 
დარიალის 
სამონასტრო 
კომპლექსის 
მშენებლობის 

ფონდი“

30.10.12     
31.10.32

ჯამური 
მოპოვება      48 

700 მ3
4.87 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№697  
15.08.14წ.



591 1000873

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთში, 
ნავსადგურის სარეჟიმო 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჩენელ 
ენერჯი (ფოთი) 

ლიმიტედ-
საქართველო“

ს/კ 215111929  
30.10.12     
31.10.37

20 მ3/დღღ 0.14 ჰა

592 1000874

სასარგებლო წიაღისეულის 
(ფერადი, კეთილშობილი, 
იშვიათი მეტალები და 
ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში)

სს „ღMG ჩოპპერ“
30.10.12     
12.04.14

26.28 ჰა

სს „მადნეული“-ზე 
გაცემული 1000281 
ლიცენზია 
გადაფორმდა 

593 1000875

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთი)

შპს „ბორან 
მაინინგი“

30.10.12     
26.05.17

ჯამური 
მოპოვება      63 

800 მ3
2.16 ჰა

1000582 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „თადეოზ 
კოპალეიშვილმა“            
ვადა გაუვიდა

594 1000879

„ზუგდიდ-ცაიშის“ თერმული 
წყლის (ჭაბურღილი №14) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიში)

შპს „აგრო ფუდი“  ს/კ 406071851  
06.11.12     
20.09.22

1 000 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1000844 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ირაკლი 
ჭანტურიამ

595 1000881

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, 
ბაზალეთის ტბაზე, „ყოფილი 
ტურბაზა“-ს ტერიტორიაზე)

შპს „ცენტრი“ ს/კ 204381338  
06.11.12     
07.11.22

180 მ3/დღღ 0.21 ჰა

596 1000882

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბუდიონოვკა)

ი/მ „შალიკო 
არუთიუნიანი“

06.11.12     
07.11.37

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#601/ს 
03.05.19წ.



597 1000883

„ხორენიის“ დაციტის (ქვიშა, 
ხრეში) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორენია)

ფ/პ ჰრიფსიკ 
ნიკოღოსიანი

06.11.12     
14.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
20 000 მ3

0.2 ჰა

0000171 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა        
ი/მ „სერგო დარბინიან“-
მა

598 1000885

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სარბევი)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

08.11.12     
27.01.14

ჯამური 
მოპოვება     354 

300 მ3
11,8 ჰა

100392 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დიელი+“-მა

599 1000886

„დიდი დურნუკის“ 
ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიიცპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკი)

ფ/პ ციური 
კოპალიანი

09.11.12     
02.08.27

ჯამური 
მოპოვება      97 

400 მ3
4.87 ჰა

1000746 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზოხრაბ ასლანოვმა 
გაუქმდა ბრძ.#1308/ს 
21.10.19წ.

600 1000888

„კავთისხევის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კავთისხევი)

ფ/პ გიორგი 
ჯინჭარაძე

12.11.12     
13.11.22

ჯამური 
მოპოვება      
901 600 ტ

3.92 ჰა

601 1000889

მდ. ენგურზე „ენგური III 
(მუხურის)“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
განმუხური)

შპს „ზუგდიდის 
საგზაო 

სამმართველო“

12.11.12     
13.11.17

ჯამური 
მოპოვება      14 

400 მ3
0.48 ჰა ვადა გაუვიდა



602 1000891

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქესალო)

ფ/პ ჯალილ 
ისმაილოვი

13.11.12     
14.11.22

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

603 1000892

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ობუჯი)

შპს „რეტ“
13.11.12     
14.11.17

43 მ3/დღღ 0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

604 1000897

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანი)

შპს „ბენა“
13.11.12     
18.07.17

ჯამური 
მოპოვება      
155 020 მ3

5.79 ჰა
1000704 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ევრომშენ ჯგუფი“-ს

605 1000898

ბაზალტის მოპოვება 
(ნინოწმინდის რ-ნი, სოფ. 
ხოჯაბეგის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ გრიგორი 
მღდესიანი

19.11.12     
01.12.12

ჯამური 
მოპოვება       12 

633 მ3

00988 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ამაიაკ მგდესიანმა      

606 1000899

ბაზალტის მოპოვება 
(ნინოწმინდის რ-ნი, სოფ. 
ხოჯაბეგის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ამაიაკ 
მგდესიანი

19.11.12     
01.12.12

ჯამური 
მოპოვება       

600 მ3
0.0225 ჰა

00988 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გრიგორი მღდესიანს     
ვადა გაუვიდა

607 1000900

მდ. ნატანებზე „გურიანთას“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთა)

შპს „კატია“
20.11.12     
22.12.12

ჯამური 
მოპოვება      46 

200 მ3
1,54 ჰა

01020 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ომარ ბაბილოძე“-მ



608 1000901

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანეთი)

შპს „სავანეთი 99“ ს/კ 225372708  
19.11.12     
20.11.37

300 მ3/დღღ 0.07 ჰა

609 1000902
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სენაკი)

ფ/პ ედიშერ 
სანიკიძე

19.11.12     
20.11.37

15 მ3/დღღ 0.07 ჰა

610 1000904

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საგურამო)

შპს „საგურამოს 
საფეხბურთო 
კომპლექსი“

ს/კ 205171696  
12.11.12     
13.11.32

60 მ3/დღღ 0.07 ჰა

611 1000905

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, აკ. ხორავას ქ. 
№1, №2-1-1-ში)

სს „ლაგუნა“ ს/კ 248435493  
26.11.12     
27.11.37

70 მ3/დღღ 0.07 ჰა

612 1000907

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. ჩიხი 
II, №3-ში (ნაკვ. 02/623)

შპს „ანი“
26.11.12     
27.11.32

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#500/ს 
10.04.17წ.

613 1000908

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, კ. 
გამსახურდიას ქ. №43დ-ში)

შპს „ანი“
26.11.12     
27.11.32

10 მ3/დღღ 0.14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#501/ს 
10.04.17წ.



614 1000909

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო სარალი)

შპს „ზენიტ 
ფროფერთი“

  ს/ნ 206337793 
26.11.12     
27.11.37

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

615 1000910

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთი)

შპს „მწვანე ხეობა“   ს/კ 417876356 
26.11.12     
27.11.32

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

616 1000911

მდ. ხობისწყალზე „საჯიჯაოს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. საჯიჯაო)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

26.11.12     
27.11.17

ჯამური 
მოპოვება      
112 500 მ3

3.75 ჰა ვადა გაუვიდა

617 1000912

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, ბესიკის ქ. 
№15-ში)

შპს „გურია-
ექსპრესი“

 ს/ნ 237065000  
26.11.12     
27.11.37

200 მ3/დღღ 0.14 ჰა

618 1000913

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლო)

შპს „იორი 2008“
30.11.12     
01.12.17

ჯამური 
მოპოვება      
201 300 მ3

6.71 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1640/ს 
11.10.16წ.

619 1000914

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩიხა)

შპს „გზა“
26.11.12     
27.11.17

ჯამური 
მოპოვება      
121 800 მ3

4.06 ჰა ვადა გაუვიდა



620 1000915

მდ. გუბისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთი)

შპს „ბორან 
მაინინგი“

07.12.12     
19.09.13

ჯამური 
მოპოვება      
123 678 მ3

4.35 ჰა

ი/მ „კონსტანტინე 
კოპალეიშვილზე 
გაცემული 100181 
ლიცენზია 
გადაფორმდა ფ/პ 
თადეოზ 
კოპალეიშვილზე     ფ/პ 
თადეოზ 
კოპალეიშვილზე 
გაცემული 1000868 
ლიცენზია 
გადაფორმდა ი/მ-ზე    
1000877 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „თადეოზ 
კოპალეიშვილმა“

621 1000916

მდ. მაშავერაზე „ნახიდურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდური)

შპს „სუპერ 
ბეტონი“

07.12.12     
08.12.17

ჯამური 
მოპოვება      
247 800 მ3

8.26 ჰა ვადა გაუვიდა

622 1000917

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანი)

ი/მ „ვასილ 
ბუჩაიძე“

07.12.12     
08.12.17

ჯამური 
მოპოვება       

9 900 (3000, 
3000, 3 900) მ3

0.33 ჰა ვადა გაუვიდა

623 1000918

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყარო)

შპს „ინერტი 2012“
07.12.12     
21.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
39 100 მ3

1.67 ჰა

1000551 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „უნივერსალ 
ჯგუფი - 10.90“-მა

624 1000919

მდ. საცხენის-ხევზე 
„ახალსოფლის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფელი)

ფ/პ დავით 
თავდუმაძე

07.12.12     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება      12 

300 მ3
0.41 ჰა

1000769 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ პაატა 
ჯამასპიშვილმა



625 1000920

მდ. მტკვარზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქ.თბილისში, დიღმის 
სასწავლო საცდელი 
მეურნეობის მიმდებარედ)

შპს „ტატო 91“
07.12.12     
25.02.14

ჯამური 
მოპოვება      9 

000 მ3
0.3 ჰა

1000437 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა ბეკოშვილმა

626 1000921

მდ. მტკვრის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ქ. რუსთავი, 
მარის არხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კვადრო-
დიზაინი“

ს/კ 216327954  
07.12.12     
06.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
70 509 მ3

2,45 ჰა

00371 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქართული 
ცემენტი“-მ           
100858 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თემა“-მ

627 1000922

მდ. თურდოზე „თურდოსხევი 
I“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბანი)

შპს „ბი-აი“
13.12.12     
14.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
39 000 მ3

1.3 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#799/ს 
23.05.16წ.

628 1000923

მდ. მაწანწარაზე 
„ვარდისუბნის“-ის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბანი)

შპს „ბი-აი“
13.12.12     
14.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
4 400 მ3

0.22 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#727/ს 
13.05.16წ.

629 1000925

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის მიმდებარედ)

შპს „გამა“  ს/კ 201950273  
13.12.12     
14.12.27

0.5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

630 1000927

მდ. რიონზე „ჯინჭვისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯინჭვისი)

შპს „ცეკური“
13.12.12     
14.12.15

ჯამური 
მოპოვება       
43 200 მ3

1.44 ჰა



631 1000928

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

შპს „სანი“
13.12.12     
14.12.17

ჯამური 
მოპოვება      

731 100 (195 
300, 425 100, 110 

700) მ3

24.37 ჰა ვადა გაუვიდა

632 1000929

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წიწამური)

შპს „კატეკო“
13.12.12     
14.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
90 000 მ3

3 ჰა ვადა გაუვიდა

633 1000930

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამი)

შპს „კამაკო“
13.12.12     
14.12.24

ჯამური 
მოპოვება       
37 500 მ3

0.75 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#87/ს 
31.01.17წ.

634 1000932

„ბოდბეს“ 
გამარმარილოებული კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ბოდბე) 

ი/მ „ნუგზარი 
ქოქიაშვილი“

ს/კ 
40001004412  

13.12.12     
14.12.32

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

3.51 ჰა

635 1000933

მდ. ნიჩბისის წყლის მარჯვენა 
ნაპირზე საჭიქეს-ხევის 
ტუფოქვიშაქვების მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზემო ნიჩბისი)

შპს „ხეკორძი“ ს/კ 404862216  
13.12.12     
08.11.26

ჯამური 
მოპოვება       
3 379 მ3

0.26 ჰა

0000063 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს "დიდოსტატმა"       
0000082 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გიორგი 2010“-ს და 
ნაწილი შპს „გისანი“-ს

636 1000934

მდ. ნიჩბისის წყლის მარჯვენა 
ნაპირზე საჭიქეს-ხევის 
ტუფოქვიშაქვების მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზემო ნიჩბისი)

შპს „გისანი“ ს/კ 436031474   
13.12.12     
08.11.26

ჯამური 
მოპოვება       
7 400 მ3

0.37 ჰა

0000063 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს "დიდოსტატმა"       
0000082 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხეკორძ“-მა



638 1000936

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „ავივა“
13.12.12     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
81 570 მ3

1,7 ჰა

0000199 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ამირან 
ჯანაშვილმა                     
ვადა გაუვიდა

639 1000937

„ნაბეღლავის“ („საყველიეს 
წყარო“) წყარო №4-ის 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსასხმელი და სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაბეღლავის მიმდებარედ)

სს „წყალი 
მარგებელი“

ს/კ 241997158  
20.12.12     
21.12.37

74.3 მ3/დღღ    
(1 

ჩამოსასხმელი 
და 73,3 

სამეწარმეო)

0.07 ჰა

640 1000939

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუმბრას მიმდებარედ)

შპს „მინერალი“ ს/კ 221299609  
20.12.12     
21.12.32

16 მ3/დღღ 0.07 ჰა

641 1000940
„რუსთავის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. რუსთავის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ანდრო ნოზაძე
20.12.12     
21.12.14

ჯამური 
მოპოვება       
2 700 მ3

0.09 ჰა ვადა გაუვიდა

642 1000941

„ოფშკვითის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფშკვითი)

შპს „ბორან 
მაინინგი“

20.12.12     
21.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
457 800 მ3

15.26 ჰა ვადა გაუვიდა

643 1000943

მდ. ჩოლაბურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარა)

ფ/პ გრიგოლ მესხი
20.12.12     
21.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
14 100 მ3

0.47 ჰა ვადა გაუვიდა

644 1000944

მდ. ჩოლაბურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარა)

ფ/პ გრიგოლ მესხი
20.12.12     
21.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
22 200 მ3

0.74 ჰა ვადა გაუვიდა



645 1000945

მდ. ჭერმისხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუკუზანი)

შპს 
„კახეთავტოგზა“

20.12.12     
21.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
48 600 მ3

1.62 ჰა ვადა გაუვიდა

646 1000946

მდ. ხრამზე „ხრამის (უბანი 
თამარისი)“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თამარისი)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

20.12.12     
21.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
239 400 მ3

7.98 ჰა ვადა გაუვიდა

647 1000947

მდ. ცხენისწყალზე „მარანის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(აბაშის მუნიციპაიტეტში, 
სოფ. მარანი)

შპს „მარვანი“
24.12.12     
11.06.15

ჯამური 
მოპოვება      38 

600 მ3
2 ჰა

100919 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბენია პიტავამ           
ვადა გაუვიდა

648 1000949

მდ. ცხენისწყალზე „ილორის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ილორი)

ფ/პ მზია ახობაძე
24.12.12     
11.11.13

ჯამური 
მოპოვება  
15000 მ3

0,44 ჰა

ფ/პ მალხაზ სულავაზე 
გაცემული 100265 
ლიცენზია 
გადაფორმდა 

649 1000950

მდ. ჩალაუბნის ხევზე 
„ჩალაუბნის-ხევის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაკურციხის მიმდებარედ)

შპს „რაპიდ 
ინჯინიირინგ & 
კონსტრაკშენ“

27.12.12     
28.12.17

ჯამური 
მოპოვება      40 

800 მ3
1.36 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№321  
14.05.14წ.

650 1000952

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვისა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარედ)

ი/მ „გიგა მახარაძე“
27.12.12     
28.12.17

ჯამური 
მოპოვება      

173 400 (85 800, 
87 600) მ3

5.78 ჰა ვადა გაუვიდა

651 1000955

„მალთაყვის“ ტორფის 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გრიგოლეთი)

სს „ფოთიტორფი“ ს/ნ 215081140  
31.12.12     
13.12.21

ჯამური 
მოპოვება      24 

668 ტ
3.37 ჰა

1000292 შესწავლა-
მოპოვების ლიცენზიის 
ცვლილება 



652 1000956

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფი)

შპს „მილლერ 
კომპანი“

ს/კ 401957977  
31.12.12     
01.01.38

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა

653 1000960

სილიკომანგანუმის ქერქული 
ნარჩენების (მყარი 
სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვებისა და 
გადამუსავების ნარჩენები) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის მიმდებარედ)

შპს „მანგანუმ 
ინვესტ ჯორჯია“

18.01.13     
19.01.15

ჯამური 
მოპოვება      

2301.75 (2079, 
222.75) ტონა

0.31 ჰა ვადა გაუვიდა

654 1000961

„სქურის“ დოლომიტების 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მედანის მიმდებარედ)

ი/მ „დავით 
კვარაცხელია“

ს/კ 
51001019775  

18.01.13     
19.01.33

ჯამური 
მოპოვება       
62 510 ტ

0.47 ჰა

655 1000962

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიზაბავრას მიმდებარედ)

შპს „ახალშენი“
18.01.13     
19.01.18

ჯამური 
მოპოვება      65 

100 მ3
2.17 ჰა ვადა გაუვიდა

656 1000963

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
Aწყვეტას მიმდებარედ)

შპს „ახალშენი“
18.01.13     
19.01.18

ჯამური 
მოპოვება      82 

800 მ3
2.76 ჰა ვადა გაუვიდა

657 1000964

მდ. რიონზე „შუა-ბაშის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა-
ბაში)

შპს „ბორან 
მაინინგი“

18.01.13     
19.01.18

ჯამური 
მოპოვება      
200 100 მ3

6.67 ჰა ვადა გაუვიდა

658 1000965

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

ი/მ „ბადრი 
წერეთელი“

18.01.13     
19.01.18

ჯამური 
მოპოვება      7 

200 მ3
0.24 ჰა ვადა გაუვიდა



659 1000966
მდ. რიონზე „ძველი რიონის“ 
ქვიშის მოპოვება (ქ.ფოთში)

შპს „რიონი +“
18.01.13     
19.01.18

ჯამური 
მოპოვება      45 

000 მ3
1.5 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#2073/ს 
17.12.15წ.

660 1000967

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ბენა“
18.01.13     
19.01.18

ჯამური 
მოპოვება      
129 000 მ3

4.3 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1895/ს 
01.12.16წ.

661 1000968

მდ. ცხენისწყალზე „მარანის“ 
ქვიშის მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარანის მიმდებარედ)

შპს „ოლიმპი-
2006“

18.01.13     
19.01.18

ჯამური 
მოპოვება      55 

800 მ3
1.86 ჰა ვადა გაუვიდა

662 1000969

მდ. რიონზე „ჭყვიშის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაში)

შპს „რესურსი 
2009“

18.01.13     
19.01.18

ჯამური 
მოპოვება      
245 700 მ3

8.19 ჰა ვადა გაუვიდა

663 1000971
მდ. მტკვარზე „რუსთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
რუსთავის მიმდებარედ)

ფ/პ ლუკა თევზაძე
18.01.13     
19.01.18

ჯამური 
მოპოვება      
150 000 მ3

5 ჰა ვადა გაუვიდა

664 1000972

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

18.01.13     
19.01.18

ჯამური 
მოპოვება      
280 800 მ3

9.36 ჰა ვადა გაუვიდა

665 1000974

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფშკვითის მიმდებარედ)

შპს „ბორან 
მაინინგი“

21.01.13     
22.01.18

80 მ3/დღღ 0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



666 1000975

მდ. ლიახვზე „ორთაშენის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ორთაშენის 
მიმდებარედ)

შპს „ვერელი +“
21.01.13     
22.01.18

ჯამური 
მოპოვება      36 

300 მ3
1.21 ჰა ვადა გაუვიდა

667 1000976

მდ. ნატანებზე „გურიანთას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთა)

შპს „მანი 2012“
21.01.13     
22.01.18

ჯამური 
მოპოვება      
210 000 მ3

7 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
28 მარტის #21-
05/26259 წერილით         
მოეხსნა ყადაღა 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
13 აპრილის 
ბრძანებით

668 1000977

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
„საირმეს“ მიმდებარედ)

ფ/პ ივანე ადამაძე
21.01.13     
22.01.38

8 მ3/დღღ 0.07 ჰა

669 1000978

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ხაშურში, 
ბორჯომის ქ. №14)

შპს „შანსი“ ს/კ 243858802  
21.01.13     
22.01.28

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა

670 1000979

მდ. კისისხევზე „კისისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისისხევი)

შპს „ბუბა“
21.01.13     
22.01.18

ჯამური 
მოპოვება      24 

600 მ3
0.82 ჰა ვადა გაუვიდა

671 1000980

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, 
ვაშლოვანის დასახლების 
მიმდებარედ)

ფ/პ ციური 
მიქუჭაძე

21.01.13     
22.01.33

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა



672 1000981

მდ. იორზე „ლელოვანის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლელოვანის მიმდებარედ)

ფ/პ ლაზარე 
ციხელაშვილი

21.01.13     
22.01.16

ჯამური 
მოპოვება      4 

500 მ3
0.15 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#179/ს 
16.02.15წ.

673 1000982

მდ. იორზე „ლელოვანის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

ფ/პ ლაზარე 
ციხელაშვილი

21.01.13     
22.01.16

ჯამური 
მოპოვება      5 

700 მ3
0.19 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№439  
02.06.14წ.

674 1000984

მდ. იორზე „სართიჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ბელ-ბაუ“
21.01.13     
22.01.18

ჯამური 
მოპოვება      60 

000 მ3
2 ჰა ვადა გაუვიდა

675 1000985

მდ. ფოცხოვის-წყალზე 
„ვალეს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, 
რკ.სადგურ ვალეს 
მიმდებარედ)

ი/მ „თენგიზ 
ხითარიშვილი“

21.01.13     
22.01.18

ჯამური 
მოპოვება      
105 300 მ3

3.51 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1980/ს 
07.12.15წ.

676 1000986

მდ. გუბისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთი)

შპს „ბორან 
მაინინგი“

24.01.13     
10.09.13

ჯამური 
მოპოვება     74 

700 მ3
2,49 ჰა

100168 ლიცენზიის 
დუბლიკატი          
1000954 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ რიჩარდ სანიკიძემ

677 1000987

„ჟონეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჟონეთის მიმდებარედ)

ფ/პ მერაბ 
ჭანტურიძე

24.01.13     
28.12.32

ჯამური 
მოპოვება      21 

750 მ3
1.45 ჰა

1000953 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი გიორგაძეს

678 1000992

მდ. ენგურზე „ენგური III 
(მუხურის)“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანაკლია)

შპს „ევრობილდი“
24.01.13     
21.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
51 600 მ3

1.72 ჰა

1000942 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რადო“-მ                   
ვადა გაუვიდა



679 1000993

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჟონეთი და ოფურჩხეთის 
მიმდებარედ)

შპს „კახა 2012“
24.01.13     
11.11.13

ჯამური 
მოპოვება       
131 100 მ3

4,61 ჰა
100270 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რიო-ინვესტი“-მა

680 1000994

„ქსნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „ენგური 2006“
25.01.13     
21.11.13

ჯამური 
მოპოვება       
57 909.5 მ3

3,24 ჰა

100319 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თეიმურაზ 
გოდოლაძემ             
100412 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვა და კო“-მ

681 1000995

მდ. გუბაზაულის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბჟოლეთი)

შპს „ჩოხატაურის 
საგზაო 

სამმართველო“

26.01.13     
12.02.13

ჯამური 
მოპოვება  
13800 მ3

0,46 ჰა

შპს „გზა“-ზე 
გაცემული 01129 
ლიცენზია 
გადაფორმდა             
ვადა გაუვიდა

682 1000997

„დიდი დურნუკის“ 
ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ვალიკო 
გოგიანი

28.01.13     
29.01.33     

ჯამური 
მოპოვება       
579 000 მ3

5.79 ჰა
გაუქმმდა ბრძ.#341/ს 
16.03.20წ.

683 1000999

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქესალო)

შპს „კოლხი 2008“ ს/კ 226579459  
28.01.13     
29.01.28

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

684 1001000

მდ. ჭერათხევზე „ალის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალი)

ი/მ „გიორგი 
ბიბილური“

28.01.13     
29.01.18

ჯამური 
მოპოვება      9 
600 (2 700, 6 

900) მ3

0.32 ჰა ვადა გაუვიდა

686 1001004

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტიას მიმდებარედ)

შპს „ელვა“
07.02.13     
08.02.18

ჯამური 
მოპოვება      

101 700 (36 000, 
65 700) მ3

3.39 ჰა ვადა გაუვიდა



687 1001005

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „გონიო“
07.02.13     
08.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
19 500 მ3

0.65 ჰა ვადა გაუვიდა

688 1001006

მდ. იორზე „იორის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეგერაანების მიმდებარედ)

შპს „გერალი“
07.02.13     
08.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
5 400 მ3

0.18 ჰა ვადა გაუვიდა

689 1001008

მდ. ტეხურას ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ადამი 
ქარჩავა“

ს/კ 
19001023366  

08.02.13     
09.09.26

ჯამური 
მოპოვება       
41 194 მ3

1,8 ჰა

00301 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ზურაბ ჯაიანმა“      
100886 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მურადი შამათავამ  
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
7 ივლისის #21-
05/70302                 
ყადაღა მოეხსნა 
შემოსავლების 2015 
წლის 5 ოქტომბრის 
#21-05/104099 
წერილით

690 1001009

მდ. კაბალზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაენდროვალი)

ი/მ „ნოდარ 
რეხვიაშვილი“

12.02.13     
15.06.17

ჯამური 
მოპოვება       
37 128 მ3

1.34 ჰა

1000624 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ იროდიონ 
დავითაშვილმა



691 1001010

მდ. ენგურის მარცხენა 
სანაპიროზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

ი/მ „რომან 
მიქანძე“

ს/კ 
19001071383   

12.02.13     
19.04.26

ჯამური 
მოპოვება       
41 300 მ3

3,2 ჰა

00025 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა      
00636 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ლევან ხორავამ“      
1000076 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გურამ ფაცურია“-მ

692 1001012

მდ. ენგურზე „კოკის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 
ორსანტია)

ი/მ „თენგიზ 
მიქაია“

18.02.13     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
47 400 მ3

1.58 ჰა ვადა გაუვიდა

693 1001013

„წინარეხის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭინარეხის მიმდებარედ)

შპს „ეკო ცემენტი“ ს/კ 205231177  
18.02.13     
19.02.33

ჯამური 
მოპოვება         2 

605 360 ტ
22.46 ჰა

694 1001014

მდ. ფოცხოვის-წყალზე 
„ვალეს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვალეს მიმდებარედ)

ი/მ „თენგიზ 
ხითარიშვილი“

18.02.13     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
34 800 მ3

1.16 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1976/ს 
07.12.15წ.

695 1001015

მდ. ენგურზე „დარჩელის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელის მიმდებარედ)

ი/მ „რომან 
მიქანძე“

18.02.13     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
22 200 მ3

0.74 ჰა ვადა გაუვიდა

696 1001016

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარედ)

შპს „კაპანი“
18.02.13     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
210 600 მ3

7.02 ჰა ვადა გაუვიდა



697 1001017
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
მიმდებარედ)

შპს „ლილე“
18.02.13     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება      

122 100 (100 
500, 21 600) მ3

4.07 ჰა ვადა გაუვიდა

698 1001020

მდ. ლიახვზე „დიდი 
ლიახვის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარიანის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო №1“

18.02.13     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
188 100 მ3

6.27 ჰა ვადა გაუვიდა

699 1001021

მდ. მაშავერაზე „მუხრანას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანა)

შპს „NEOTRANS 
CONSTRUCTIONS“

18.02.13     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
45 300 მ3

1.51 ჰა ვადა გაუვიდა

700 1001022

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნციპალიტეტში)

შპს „ელვა“ ს/კ 224080679  
18.02.13     
19.02.38

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა

701 1001023

მდ. ნორიოს-ხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნორიო)

ი/მ „ფრიდონი 
ადიკაშვილი“

18.02.13     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება      51 
000 (20 700, 30 

300) მ3

1.7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#834/ს 
29.05.17წ.

702 1001024

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.რუსთავში, მარის 
არხის III დასახლების 
მიმდებარედ)

შპს „ბუჩარდა“ ს/კ 216289647  
18.02.13     
19.02.23

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

703 1001025
მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. გურჯაანის 
მიმდებარედ)

ი/მ „ივანე 
მახარაშვილი“

18.02.13     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

0.5 ჰა ვადა გაუვიდა



704 1001026

„ხარაბას“ ტორფის მოპოვება 
(წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბეშთაშენის 
მიმდებარედ)

შპს „MEV SANAYI 
VE TICARET“

ს/კ 445396964   
18.02.13     
19.02.33

ჯამური 
მოპოვება       
177 438 ტ

25.22 ჰა

705 1001027

„ჯელახის“ ტორფის მოპოვება 
(წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. არსარვანის 
მიმდებარედ)

შპს „MEV SANAYI 
VE TICARET“

ს/კ 445396964  
18.02.13     
19.02.33

ჯამური 
მოპოვება       
69 092 ტ

18.86 ჰა

706 1001032

„ნიჩბისის“ ტუფოქვიშაქვების 
(მოსაპირკეთებელი და 
სახერხი ქვები) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნიჩბისის მიმდებარედ)

შპს „ნიჩბისის 
ქვა+“

ს/კ 444956790  
26.02.13     
19.01.23

ჯამური 
მოპოვება      63 

000 მ3
0.63 ჰა

1000970 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვახტანგ ხუჭუამ

707 1001033

„ოხომირას“ ტეშენიტის 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოხომირა)

შპს „ჯორჯიან 
გრუპი“

27.02.13     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება       66 

000 მ3
0.87 ჰა

1000118 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ვალერი 
მინდიაშვილმა             
1000434 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ოხომირა“-ს და ი/მ 
„მიხეილ ახალაძეს“

708 1001034

„ოხომირას“ ტეშენიტის 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოხომირა)

შპს „ოხომირა“
27.02.13     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება       15 

000 მ3
0.2 ჰა

1000118 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ვალერი 
მინდიაშვილმა             
1000434 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯორჯიან გრუპ“-მა



709 1001035

„ოხომირას“ ტეშენიტის 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოხომირა)

ი/მ „მიხეილ 
ახალაძე“

27.02.13     
23.06.16

ჯამური 
მოპოვება       5 

000 მ3
0.1 ჰა

1000118 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ვალერი 
მინდიაშვილმა             
1000434 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯორჯიან გრუპ“-მა  
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
4 ივნისის #21-05/57488 
წერილით

710 1001036

„ცუცხვათის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცუცხვათი)

შპს „ჯორჯიან 
გრუპი“

27.02.13     
03.02.15

ჯამური 
მოპოვება      21 

955 მ3
1.89 ჰა

100801 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი ხურციძემ          
0000045 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ოხომირა“-ს 

711 1001037

„ცუცხვათის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცუცხვათი)

შპს „ოხომირა“
27.02.13     
03.02.15

ჯამური 
მოპოვება      6 

000 მ3
0.47 ჰა

100801 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი ხურციძემ          
0000045 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯორჯიან გრუპი“-მა 

712 1001040
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

სს 
„მშენმექანიზაცია“

27.02.13     
14.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
56 700 მ3

1.89 ჰა

1000931 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ნუგზარ წყაროზიას“     
ვადა გაუვიდა

713 1001041
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

27.02.13     
14.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
56 700 მ3

1.89 ჰა

1000931 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა         
სს „მშენმექანიზაცია“-მ 
ვადა გაუვიდა



714 1001043

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისი, 
კრწანისის ტყეპარკის 
ტერიტორია)

შპს „IმპEხ Gროუპ“
27.02.13     
17.07.16

ჯამური 
მოპოვება      10 

000 მ3
0.66 ჰა

00659 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გელა ცუხიშვილმა  
შპს „ალგე-მინერალზე“ 
გაცე,ული 00768 
ლიცენზია 
გადაფორმდა           
100842 ლიცენზიის 
ნაწილიო გადასცა შპს 
„ქართული ცემენტმა“

715 1001044

მდ. ფოცხოვის-წყალზე 
„ფოცხოვის-წყლის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, 
რკინიგზის სადგური ვალე, 
ყოფილი №2 შახტის 
მიმდებარედ)

შპს „ასტორია“
01.03.13     
02.03.18

ჯამური 
მოპოვება      
185 700 მ3

6.19 ჰა ვადა გაუვიდა

716 1001046

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „ალფა“
01.03.13     
14.12.15

ჯამური 
მოპოვება       
76 500 მ3

2.55 ჰა
1000926 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კიაზო აბესაძემ

717 1001048

„ბაშის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაში)

შპს „გიზა“
06.03.13     
30.07.13

ჯამური 
მოპოვება       
200 000 მ3

5,21 ჰა
100120 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ შოთა ჩაჩუამ

718 1001049

„ითავაზა I“-ის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთი)

სს „დარკვეთის 
საშენმასალათა 
კომბინატი“

ს/კ 239396710  
18.03.13     
29.01.33

ჯამური 
მოპოვება       
679 720 მ3

8.52 ჰა
1000998 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯეო კვარცი“-ს



719 1001051

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუნია-კალა)

შპს „პემზა“ ს/კ 243123160  
18.03.13     
23.11.27

ჯამური 
მოპოვება      
253 640 მ3

3.69 ჰა

00969 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ელისო იობაშვილს“      
1000726 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ჯაბა ლომიძეს                 
გაუქმდა ბრძ.#14/ს 
10.01.20წ.

720 1001052

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუნია-კალა)

ფ/პ ჯაბა ლომიძე
18.03.13     
23.11.27

ჯამური 
მოპოვება      7 

000 მ3
0.21 ჰა

00969 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ელისო იობაშვილს“      
1000726 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ჯაბა ლომიძეს    შპს 
„პემზამ“                 
გაუქმდა ბრძ.#17/ს 
10 01 20წ

721 1001053

მდ. ცხენისწყალზე „ზუბის“ 
ლოდნარის (ზედაპირიდან 
აკრეფვა) მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზუბის მიმდებარედ)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია 
მამისონი“

18.03.13     
19.03.14

ჯამური 
მოპოვება       
2 177 მ3

3.11 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№13/452  
26.04.13წ.

722 1001054
მდ. ქვაბლიანის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „არალი“
18.03.13     
12.03.18

ჯამური 
მოპოვება      

100 500 (72 000, 
28 500) მ3

3.35 ჰა ვადა გაუვიდა

723 1001057
მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ზურაბიშვილი

03.04.13     
04.04.18

ჯამური 
მოპოვება      17 

400 მ3
0.58 ჰა ვადა გაუვიდა

724 1001058
მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ზურაბიშვილი

03.04.13     
04.04.18

ჯამური 
მოპოვება      53 

400 მ3
1.78 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#180/ს 
16.02.15წ.



725 1001059

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

ი/მ „გიორგი 
მაღრაძე“

ს/კ 
01001003679  

03.04.13     
04.04.28

ჯამური 
მოპოვება      60 

000 მ3
1.0 ჰა

726 1001060

„ქვემო მაღაროს“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო მაღაროს მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი-4“
03.04.13     
04.04.16

ჯამური 
მოპოვება      98 

000 მ3
1.96 ჰა ვადა გაუვიდა

728 1001066

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჭაბ. №1 და №2 სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურდღელაურის 
მიმდებარედ)

შპს „ქართული 
ღვინისა და 

ალკოჰოლური 
სასმელების 
კომპანია“

ს/კ 226523866   
03.04.13     
04.04.38

110 000 
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა

729 1001068

მდ. პატარა ლიახვზე 
„ტყვიავის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტყვიავის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
80“

04.04.13     
05.04.16

ჯამური 
მოპოვება      9 

600 მ3
0.32 ჰა ვადა გაუვიდა

730 1001069

მდ. პატარა ლიახვზე 
„მერეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტირძნისის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
80“

04.04.13     
05.04.16

ჯამური 
მოპოვება      10 

200 მ3
0.34 ჰა ვადა გაუვიდა

731 1001070

„ტოლოშის“ ქვიშის 
(ვულკანური) მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ტოლოში)

შპს „ულევი 
ჯგუფი“

ს/კ 205222588  
04.04.13     
11.06.31

ჯამური 
მოპოვება      

174 379.5 მ3
1.87 ჰა

1000048 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გპ“-მა



732 1001071

„წინარეხის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წინარეხი)

შპს „კავთა 
სტოუნი“

ს/კ 404980936  
04.04.13     
13.11.27

ჯამური 
მოპოვება       
19 000 მ3

0.19 ჰა
1000887 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახაბერ ჭუმბაძემ

733 1001072

„ხორენიის“ დაციტის (ქვიშა, 
ხრეში) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორენია)

ფ/პ იური 
ქოროიანი

04.04.13     
14.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
70 357 მ3

0.94 ჰა

0000171 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ჰრიფსიკ ნიკოღოსიანს  
1000884 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „სერგო დარბინიან“-
მა

734 1001073

„გურნის“ თიხის 
(კერამიკული) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურნი)

შპს „GLG“ ს/ნ 225384642   
04.04.13     
06.06.32

ჯამური 
მოპოვება       
397 480 ტ

11.46 ჰა

1000589 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბორან მაინინგი“-
მა

735 1001074

„ყაჩაღანის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყაჩაღანის მიმდებარედ)

შპს „განძის ტბა“ ს/კ 406059410  
04.04.13     
05.04.33

ჯამური 
მოპოვება       
80 000 მ3

2 ჰა

736 1001075

№1 ჭაბურღილზე მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის  (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნატახტარის 
მიმდებარედ)

შპს „ბარამბო“ ს/კ 205274834  
04.04.13     
05.04.38

600 მ3/დღღ 0.07 ჰა



738 1001078

მდ. ხევსურეთის არაგვისა და 
მდ. ლიქოკის შესართავთან 
„ბარისახოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარისახოს მიმდებარედ)

შპს „საგზაო-19“
04.04.13     
05.04.18

ჯამური 
მოპოვება      3 

000 მ3
0.1 ჰა ვადა გაუვიდა

739 1001079

მდ. ფშავის არაგვზე 
„გუდარახის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუდარახის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო-19“
04.04.13     
05.04.18

ჯამური 
მოპოვება      19 

800 მ3
0.66 ჰა ვადა გაუვიდა

740 1001081

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხე, 
თამარაშვილის ქ. №5ა)

ფ/პ პაატა 
გვირჯიშვილი

04.04.13     
05.04.33

0.8 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№180  
19.07.13წ.

741 1001082

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. რუსთავი, 
მშენებელთა ქ. №66)

სს „რუსთავის 
მეტალურგიული 

კომბინატი“
ს/კ 216291527   

04.04.13     
04.04.23

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

742 1001083

მდ. არღუნზე „არღუნის“ (I და 
II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შატილის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო-19“
04.04.13     
05.04.18

ჯამური 
მოპოვება      2 

400 (I - 1200, II - 
1200) მ3

0.08 ჰა ვადა გაუვიდა

743 1001084

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(საყოფაცოვრებო) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, ღვინის 
ქარხნის ტერიტორია)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

ს/კ 404427928  
08.04.13     
25.05.32

ჯამური 
მოპოვება       
100 550 მ3

0,07 ჰა

00627 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეღვინეობა 
ხარებამ“ (ს/კ 
204457328) 



744 1001086

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „ბორან 
მაინინგი“

11.04.13     
12.04.18

ჯამური 
მოპოვება      
180 300 მ3

6.01 ჰა ვადა გაუვიდა

745 1001088

„ზედა რგანის“ კვარციანი 
ქვიშის მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძედა რგანის მიმდებარედ)

ფ/პ ალექსანდრე 
ტოგონიძე

12.04.13     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება      31 

500 მ3
0.63 ჰა ვადა გაუვიდა

746 1001089

მდ. ცხენისწყალზე 
„ოყურეშის“ ლოდნარის 
(საშენი მასალა) 
(ზედაპირიდან აკრეფვა) 
მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოყურეშის მიმდებარედ)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია 
მამისონი“

12.04.13     
13.04.14

ჯამური 
მოპოვება      2 

667 მ3
3.81 ჰა ვადა გაუვიდა

747 1001090

„ველისპირის“ ტორფის 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ველისპირი)

შპს „მეტალონ 
ჯორჯია“

ს/კ 205147651  
12.04.13     
13.04.23

ჯამური 
მოპოვება      
101 873 ტ

5.47 ჰა

იჯარით გადაეცა შპს 
„სუპერ ტორფი“-ს (ს/ნ 
405002321, თბილისი, 
ნუცუბიძის III მ/რ, II 
კვ, კორპ 5, ბ.22) 
9.09.2016 წლამდე

748 1001092

„გომი II“-ის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიდიპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

სს „გომის 
სპირტისა და 

არყის კომპანია“

12.04.13     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება      17 

700 მ3
0.59 ჰა ვადა გაუვიდა

749 1001093

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარების მიმდებარედ)

სს „გომის 
სპირტისა და 

არყის კომპანია“

12.04.13     
13.04.33

15 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#712/ს 
28.05.19წ.



751 1001096

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.რუსთავში, 
მშენებელთა ქ. №62)

შპს „რუსთავი“ ს/კ 216288265  
12.04.13     
13.04.23

2 მ3/დღღ 0.07 ჰა

752 1001098

მდ. არაგვზე „არაგვისპირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მენესოს მიმდებარედ)

შპს „მუშტა“
12.04.13     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება      
100 200 მ3

3.34 ჰა ვადა გაუვიდა

753 1001099

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „რიყე 2012“
12.04.13     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება      14 
100 (I - 6900, II - 

7200) მ3

0.47 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№323  
14.05.14წ.

754 1001101

„ფარავნის“ პერლიტის (I, II 
და III უბანი) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარავნის მიმდებარედ)

შპს „ჯეო თრეჟარ“
12.04.13     
13.04.33

ჯამური 
მოპოვება      

719 840 (I - 132 
000, II - 142 560, 
III - 445 280) ტ

8.18 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1838/ს 
22.11.17წ.

755 1001102

მდ. ყვირილაზე „პირველი 
სვირის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირევლი სვირი)

სს „სამშენებლო 
საწარმო 

გაერთიანება 
იმერეთი“

12.04.13     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება      30 

000 მ3
1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

756 1001103

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ჯამასპაშვილი

12.04.13     
13.04.28

 1 მ3/დღღ 0.07 ჰა



757 1001104

„თეძამის“ ცეოლითის 
შემცველი ტუფების მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზემო ხანდაკი)

ი/მ „ვასილ 
გოგიაშვილი“

12.04.13     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება      10 

800 ტ
0.15 ჰა ვადა გაუვიდა

758 1001105

მდ. რიონზე „ეწერის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „ბელ-გეგბელ“
12.04.13     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება      30 

900 მ3
1.03 ჰა ვადა გაუვიდა

759 1001106

„ხანდების“ კირქვის მოპოვება 
(ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეთრაწყარო)

შპს „ივერია-92“ ს/კ 443567445  
12.04.13     
13.04.33

ჯამური 
მოპოვება       
25 200 მ3

2.8 ჰა

760 1001108

„ბაღჩალარის“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაღცალარის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ავქოფაშვილი

12.04.13     
13.04.23

ჯამური 
მოპოვება       
13 600 მ3

0.17 ჰა

761 1001109

მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლელოვანის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი“
15.04.13     
16.04.14

ჯამური 
მოპოვება      40 

500 მ3
2.7 ჰა ვადა გაუვიდა

762 1001111

მდ. ტეხურზე „სალხინოს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინოს მიმდებარედ)

ი/მ იური წულაია
22.04.13     
12.04.18

ჯამური 
მოპოვება      29 

400 მ3
0.98 ჰა

1001087 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ იური წულაიამ    
გაუქმდა ბრძ.#1455/ს 
10.09.15წ.



763 1001112

მდ. ხრამზე „ბაიდარ-
კუტლიარის“ (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაიდარის მიმდებარედ)

შპს „ხრამი-
პირველი“

22.04.13     
23.04.18

ჯამური 
მოპოვება      88 
200 (I - 12 300, II 

- 75 900) მ3

2.94 ჰა ვადა გაუვიდა

764 1001113

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარედ)

შპს „გეკა“
22.04.13     
23.04.18

ჯამური 
მოპოვება      98 

100 მ3
3.27 ჰა ვადა გაუვიდა

765 1001116

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარედ)

შპს „მაპი-2008“
22.04.13     
23.04.18

ჯამური 
მოპოვება      
141 000 მ3

4.7 ჰა ვადა გაუვიდა

766 1001117

მდ. ლოპოტის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გულგულას მიმდებარედ)

ი/მ „ელდარი 
მამედოვი“

22.04.13     
23.04.18

ჯამური 
მოპოვება      30 

000 მ3
1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

767 1001118

თერმული წყლის 
(სათბურისთვის) მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
კურორტი მენჯი)

ფ/პ კახა ლანჩავა
23.04.13     
23.09.36

დღე-ღამეში    
282 მ3       

0.07 ჰა
1000207 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ციცინო გურეშიძემ

768 1001119

მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძიმითი)

შპს „თ.თ. ჯგუფი“
23.04.13     
12.11.13

ჯამური 
მოპოვება     91 

800 მ3
3.06 ჰა

100273 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გობრონმა“        
1000007 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ევერესტი“-ს



769 1001120

მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძიმითი)

შპს „ევერესტი“
23.04.13     
12.11.13

ჯამური 
მოპოვება     65 

700 მ3
2.19 ჰა

100273 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გობრონმა“        
1000007 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„თ.თ. ჯგუფი“-მა

770 1001121

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „მტკვარი 2012“
23.04.13     
21.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
42 600 მ3

1.64 ჰა

1000552 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაურ ჩივაძემ      
1000597 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საამშენებლო 
კომპანია სოლიდ პრო“-
მ            1000785 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა ფ/პ ბადრი 
იშხანიშვილს

771 1001123

მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მინაძე)

შპს „კუშა 2011“
26.04.13     
18.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

6 600 (1 800,   4 
800) მ3

0.22 ჰა
1000784 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა

772 1001124

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(ცხენისწყლის) ქვიშა, ხრეშის 
(უბანი სამხრეთი) მოპოვება 
(ქ. ხონის მიმდებარედ)

შპს „სტოუნ 
რესურსი“

26.04.13     
26.04.18

ჯამური 
მოპოვება     60 

300 მ3
2.01 ჰა ვადა გაუვიდა

773 1001126

მიწისქვეშა (წყარო) მტკნარი 
წყლის  (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლარების დასახლების 
მიმდებარედ)

შპს „ბორჯომი 
პროდუქტ+“

26.04.13     
26.04.38

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#99/ს 
01.02.17წ.



774 1001127

მდ. მაწანწარას ხევზე 
„ვარდისუბნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „თელავის 
საგზაო 

სამმართველო“

26.04.13     
26.04.18

ჯამური 
მოპოვება     27 

000 მ3
0.9 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#398/ს 
23.03.18წ.

775 1001128

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაკვანეთის მიმდებარედ)

შპს „ვასაძის პური“ ს/კ 237077961  
26.04.13     
26.04.38

15 მ3/დღღ 0.07 ჰა

776 1001131

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას მიმდებარედ)

შპს „ჯი თი ემ 
გრუპ“

ს/კ 404882383  
26.04.13     
26.04.38

180 მ3/დღღ 
(ორივე ჭაზე 

ერთად) 
თითოეულზე 

90 მ3/დღღ

0.14 ჰა

777 1001133

„ყუდროს“ (I და II უბანი) 
დაციტის (სამშენებლო) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყუდროს მიმდებარედ)

ფ/პ ვალიკო 
გოგიანი

26.04.13     
26.04.33

ჯამური 
მოპოვება      

466 200 (I - 302 
400, II - 163 800) 

მ3

4.86 ჰა

778 1001135

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთაში, სოფ. ჭიწამურიი 
მიმდებარედ)

შპს „ინერტი 
კონსტრაქშენ“

26.04.13     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
21 881.5 მ3

1,06 ჰა

0000202 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კატეკო“-მ        
გაუქმდა ბრძ.№200  
28.03.14წ.

779 1001136

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჭიწამურის მიმდებარედ)

შპს „ინერტი 
კონსტრაქშენ“

26.04.13     
27.08.16

ჯამური 
მოპოვება      11 

614 მ3
0.61 ჰა

1000176 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კატეკო“-მ         
გაუქმდა ბრძ.№201  
28.03.14წ.



780 1001137

მდ. არაგვის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წიწამური)

შპს „ნიუ ფაუერ“
26.04.13     
22.05.14

ჯამური 
მოპოვება      15 

000 მ3
0,52 ჰა

100505 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ჯუმბერ 
აბრამიშვილმა              
1000712 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „1+1“-მა

782 1001140

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნერგეთის მიმდებარედ)

ფ/პ გოგიტა 
რობაქიძე

ს/კ 
09001002559

26.04.13     
27.04.38

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

783 1001141

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

შპს „ბერიკა“
26.04.13     
27.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
58 800 მ3

1.96 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
21 დეკემბრის #21-
05/144227 წერილით

784 1001143

მდ. თურდოზე „თურდოსხევი 
I“-ის (I და II უბანი) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღუისპირის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი 
2005“

26.04.13     
27.04.18

ჯამური 
მოპოვება      66 
000 (I - 54 900, II 

- 11 100) მ3

2.2 ჰა ვადა გაუვიდა

785 1001144

„აღაიანის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „რიყე 2012“
26.04.13     
27.04.18

ჯამური 
მოპოვება     17 

700 მ3
0.59 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№487  
20.11.13წ.

786 1001147

„ჩხარი-აჯამეთის“ (უბანი 
ძევრი და უბანი სიმონეთი) 
მანგანუმის შესწავლა-
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძევრისა და სიმონეთის 
მიმდებარედ)

შპს „Cefu Mining 
Co., LTD“

02.05.13     
03.05.53

618.87 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#250/ს 
21.02.19წ.



787 1001148

„ზესხოს“ მადნიანი ველის 
(ზესხოსა და ლაფურის 
მადანგამოვლინებები) 
შესწავლა-მოპოვება 
(ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზესხო)

შპს „Zeskho Mining 
Co., LTD“

02.05.13     
03.05.53

1 605.85 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#251/ს 
21.02.19წ.

788 1001149

„ყვირილის დეპრესიის“ 
(უბანი ბარდუბანი, უბანი 
როდინაული და უბანი 
ჩოლაბური) მანგანუმის 
შესწავლა-მოპოვება 
(ზესტაფონის, ბაღდათის და 
თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტებში, სოფ. 
როდინაულისა და 
ბარდუბანის მიმდებარედ)

შპს „Rodinauli 
Mining Co., LTD“

02.05.13     
03.05.53

2 296.77 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#197/ს 
15.02.19წ.

789 1001150

„შქმერის“ მანგანუმის 
შესწავლა-მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შქმერი)

შპს „Shkmeri 
Mining Co., LTD“

02.05.13     
03.05.53

352.15 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#422/ს 
22.03.19წ.

790 1001152

„კატნატუს“ ანდეზიტ-
დაციტის (ღორღი) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კატნატუს მიმდებარედ)

ი/მ „ვოსკან 
ნაზარიან“

02.05.13     
03.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
51 000 მ3

1.02 ჰა ვადა გაუვიდა

791 1001154

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, ცხინვალის 
გზატკეცილი №14-ში)

შპს „გორმედი“ ს/კ 417876711  
02.05.13     
03.05.28

50 მ3/დღღ 0.07 ჰა



793 1001156
მდ. რიონზე „რიონის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ქ.ქუთაისში, სოფ. გეგუთი)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

02.05.13     
11.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
67 800 მ3

2,26 ჰა

0000174 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სამშენებლო 
მასალები - 2011“-მა

794 1001157

„ჟონეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჟონეთი)

შპს „TDT“
02.05.13     
21.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
32 940 მ3

0.66 ჰა
1000548 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მამუკა მხეიძე“-მ

795 1001161

„ბაჯითის“ (I და II უბანი) 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის (მინის 
წარმოებისათვის) მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბაჯითის მიმდებარედ)

შპს „Geo Sand“  ს/კ 439393443  
10.05.13     
11.05.33

ჯამური 
მოპოვება      

295 650 (I - 122 
400, II - 173 250) 

ტ

1.45 ჰა

796 1001162

მდ. არაგვზე „არაგვისპირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეულის მიმდებარედ)

შპს „საქართველოს 
სამხედრო გზა“

10.05.13     
11.05.18

ჯამური 
მოპოვება     118 

500 მ3
3.95 ჰა ვადა გაუვიდა

797 1001163
მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „ფირმა 
ჩანჩქერი“

10.05.13     
11.05.18

ჯამური 
მოპოვება     15 

000 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა



798 1001164
მდ. ილტოს ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „ფირმა 
ჩანჩქერი“

10.05.13     
11.05.18

ჯამური 
მოპოვება     15 

000 მ3
0.5 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#440/ს 
08.04.15წ.

799 1001165

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას მიმდებარედ)

შპს „ზესტაფონის 
სათბური“

 ს/კ 430026018  
10.05.13     
11.05.38

20 მ3/დღღ 0.07 ჰა

800 1001167

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ლ.ასათიანის 
ქ. №98-ში ნაკვეთი №11)

შპს „ბი ემ სი 
გორგია“

ს/კ 245621288  
10.05.13     
11.05.23

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა

801 1001168

მდ. ხობზე ქვიშა, ხრეშის (I, II 
და III უბანი) მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩიხუს მიმდებარედ)

შპს „კარიერი“
10.05.13     
11.05.18

ჯამური 
მოპოვება      

273 000 (I - 64 
800, II - 75 900. 
III - 132 300) მ3

9.1 ჰა ვადა გაუვიდა

802 1001169

მდ. მტკვარზე „ცხრამუხის“ (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩხრამუხის მიმდებარედ)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

10.05.13     
11.05.18

ჯამური 
მოპოვება      28 
200 (I - 21 000, II 

- 7200) მ3

0.94 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№271/ს  
03.12.14წ.

803 1001170

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელე)

შპს „Gaudi 
Resource“

10.05.13     
25.09.13

ჯამური 
მოპოვება       
118 800 მ3

3,96 ჰა

100200 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ფრიდონ 
ყიფშიძემ“            
100701 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნუგზარ 
პაპუაშვილმა“



805 1001172

„მწყნეთის“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მწყნეთის მიმდებარედ)

შპს „ვახო“
10.05.13     
11.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
18 000 მ3

0.36 ჰა ვადა გაუვიდა

806 1001173

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „არეალი“
10.05.13     
11.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
31 800 მ3

1.06 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1834/ს 
22.11.17წ.

807 1001174

„სამშვილდეს“ (უბანი 
დურნუკი) ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

შპს „ბაზალტი 
2011“

ს/კ 434158127  
10.05.13     
11.05.33

ჯამური 
მოპოვება      

114 500 (I - 50 
500, II - 64 000) 

მ3

2.29 ჰა

1 1001177

მდ. დიდ ლიახვზე „ვარიანის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ვარიანის მიმდებარედ)

ფ/პ რევაზ 
გოგიაშვილი

26.06.13     
23.05.18

ჯამური 
მოპოვება       69 

900 მ3
2.33 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
23 მაისის #21-05/44324 
წერილით

2 1001178

„ხორენიას“ დაციტის (ქვიშა) 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თორიას მიმდებარედ)

შპს „პროგრესი ჯ“ ს/კ 424067093  
26.06.13     
23.05.28

ჯამური 
მოპოვება       99 

000 მ3
0.99 ჰა

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო              
აუქციონით გაცემული ლიცენზიები



5 1001183

„გველეთის“ გრანიტოიდების, 
ანდეზიტების და 
ბაზალტების (საშენი მასალა) 
ლოდნარის (ზედაპირიდან 
აკრეფვა) მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გველეთის მიმდებარედ)

შპს „GEORGIAN 
BRIDGE 

CONSTRUCTION“

26.06.13     
23.05.15

ჯამური 
მოპოვება       9 

200 მ3
0.92 ჰა ვადა გაუვიდა

6 1001184

მდ. თერგზე „გველეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გევლეთის მიმდებარედ)

შპს „GEORGIAN 
BRIDGE 

CONSTRUCTION“

26.06.13     
23.05.15

ჯამური 
მოპოვება      54 
300 (I - 33 000, II 

- 21 300) მ3

1.81 ჰა ვადა გაუვიდა

7 1001185

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ (II 
და IV უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 

საქართველოში“ 

26.06.13     
03.05.18

ჯამური 
მოპოვება      

228 300 (II - 122 
400, IV - 105 

900) მ3

7.61 ჰა

1001151 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდმა“                             
ვადა გაუვიდა

8 1001189

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარედ)

ი/მ „სოსო გოგია“
26.06.13     
25.05.18

ჯამური 
მოპოვება       15 

000 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა

9 1001191

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(უბანი ცენტრალური) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კონტუათის მიმდებარედ)

შპს „გზა და გზა“
27.06.13     
29.05.18

ჯამური 
მოპოვება       19 

800 მ3
0.66 ჰა ვადა გაუვიდა

10 1001192

მდ. თეზამზე „თეზამის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჯიღაურის მიმდებარედ)

შპს 
„ინვესტმშენპლუს

ი“

27.06.13     
29.05.18

ჯამური 
მოპოვება       48 

000 მ3
1.6 ჰა ვადა გაუვიდა



11 1001193

„ჩუნჩხას“ ბაზალტის (საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩუნჩხა)

შპს „ჰიტიტის 
სამშენებლო, 
მადნეულის 
მოპოვების, 
საწარმო და 
სავაჭრო, 

საქართველოს 
ფილიალის 
კომპანია“

27.06.13     
29.05.15

ჯამური 
მოპოვება       
150 400 მ3

3.76 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№824  
17.09.14წ.

12 1001195

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს 
„ქინძმარაულის 

მარანი“
ს/კ 241565891

27.06.13     
29.05.38

200 მ3/დღღ 
(თითოეულზე 

100 მ3/დღღ)
0.14 ჰა

13 1001197

მდ. ბურსაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სანავარდოს მიმდებარედ)

შპს „ბურსა 2012“
27.06.13     
26.04.16

ჯამური 
მოპოვება     59 

700 მ3
1.99 ჰა

1001129 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ჯემალი ხარებავამ   
ვადა გაუვიდა

1001198

„ითავაზა I“-ის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთი)

შპს „იტავაზა 
მშენებელი“

ს/კ 439393425   
27.06.13     
29.01.33

ჯამური 
მოპოვება       
150 400 მ3

1.88 ჰა

1000998 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   სს 
„დარკვეთის 
საშენმასალათა 
კომბინატი“-მა            
1001050 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯეო კვარცი“-მა

1001199

„ითავაზა I“-ის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთი)

შპს „ჯეო კვარცი“ ს/კ 239406380  
27.06.13     
29.01.33

ჯამური 
მოპოვება       
150 400 მ3

1.88 ჰა

1000998 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   სს 
„დარკვეთის 
საშენმასალათა 
კომბინატი“-მა            
1001050 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„იტავაზა მშენებელს“



16 1001200

„ვერეს“ დიაბაზის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. Aატენის მიმდებარედ)

შპს „ვერელი +“
27.06.13     
07.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

0.3 ჰა ვადა გაუვიდა

17 1001201

მდ. მტკვარზე „ტოლოშის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ტოლოშის მიმდებარედ)

შპს „ანაგურა“
27.06.13     
07.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა

18 1001202

მდ. მტკვარზე 
„დოღლიაურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დოღლიაურის მიმდებარედ)

შპს „აგოსტინო“
27.06.13     
07.06.18

ჯამური 
მოპოვება       91 

500 მ3
3.05 ჰა ვადა გაუვიდა

19 1001203

„საკრამულოს“ სააგურე 
თიხის მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შაკრემულოს მიმდებარედ)

ი/მ „გურამ 
მატუაშვილი“

27.06.13     
07.06.18

ჯამური 
მოპოვება       

4000 მ3
0.08 ჰა ვადა გაუვიდა

20 1001204

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორიაზე, 
თამარაშვილის ქ. №1-ში)

სს „ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

27.06.13     
07.06.38

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#498/ს 
10.04.17წ.

21 1001205

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბორჯომის 
ტერიტორიაზე, დავით 
აღმაშენებლის ქ.)

სს „ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

27.06.13     
07.06.38

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#499/ს 
10.04.17წ.

22 1001206

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნიჯგორის მიმდებარედ)

შპს „ნუკია“
27.06.13     
07.06.18

ჯამური 
მოპოვება      15 
000 (I - 9 000, II -

6 000) მ3

0.5 ჰა ვადა გაუვიდა



23 1001207

მდ. მტკვრზე „ტოლოშის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ტოლოშის მიმდებარედ)

შპს „ნუკია“
27.06.13     
07.06.18

ჯამური 
მოპოვება      15 

000 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა

24 1001208

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „არეალი“
27.06.13     
07.06.14

ჯამური 
მოპოვება       6 

000 მ3
0.2 ჰა ვადა გაუვიდა

25 1001210

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „არეალი“
27.06.13     
07.06.18

ჯამური 
მოპოვება       89 

100 მ3
2.97 ჰა

 იჯარით გადასცა ი/მ 
„ბადრი წერეთელს“ 
(ს/კ 01004005117) 
07.06.2018 წლამდე, 
32600 მ3-ის 
მოცულობით

26 1001211

მდ. ინწრას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჩინოს მიმდებარედ)

შპს „ნიუ 
ქონსთრაქშენ“

27.06.13     
07.06.18

ჯამური 
მოპოვება       22 

500 მ3
0.75 ჰა ვადა გაუვიდა

27 1001212

მდ. მოროჟას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩქვალერის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ 
ქონსთრაქშენ“

27.06.13     
07.06.18

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.2 ჰა ვადა გაუვიდა

28 1001213

№1 და №2 ჭაბურღილის 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი და სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მისაქციელი)

შპს „აქვა გეო“ ს/კ 204564113
27.06.13     
24.12.34

წელიწადში 
არაუმეტეს     
131 400 მ3 

(ჩამოსასხმელი) 
და 36 500 მ3 
(სამეწარმეო 

დანიშნულები
თ)

0,14 ჰა
100748 ლიცენზიაში 
ცვლილება           

29 1001214

მდ. რიონზე „სადმელის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სადმელის მიმდებარედ)

ი/მ „გიორგი 
მიქიაშვილი“

28.06.13     
08.06.18

ჯამური 
მოპოვება       17 

700 მ3
0.59 ჰა ვადა გაუვიდა



30 1001215

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „აისი-2005“
28.06.13     
08.06.18

ჯამური 
მოპოვება      

34800 (I - 4500, 
II - 8700, III - 

16200, IV - 4500, 
V - 900) მ3

1.16 ჰა ვადა გაუვიდა

31 1001216

მდ. მოშევანზე „საფარლოს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საფარლოს მიმდებარედ)

შპს „ტ.ტ.“
28.06.13     
08.06.18

ჯამური 
მოპოვება       9 

900 მ3
0.33 ჰა ვადა გაუვიდა

32 1001217

„ანგრევანის“ გამოფიტული 
ტუფის (ღორღი) მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანგრევანი)

შპს „ტ.ტ.“
28.06.13     
08.06.18

ჯამური 
მოპოვება       20 

000 მ3
0.4 ჰა ვადა გაუვიდა

33 1001218

„ბეზაკლოს“ გამოფიტული 
ტუფის (ღორღი) მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბეზაკლოს მიმდებარედ)

შპს „ტ.ტ.“
28.06.13     
08.06.18

ჯამური 
მოპოვება       13 

500 მ3
0.27 ჰა ვადა გაუვიდა

35 1001220

მდ. პატარა ენგურზე „ენგური 
II“-ის (სამხრეთ-დასავლეთი 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარედ)

შპს „სანი“
28.06.13     
11.06.18

ჯამური 
მოპოვება       54 

300 მ3
1.81 ჰა ვადა გაუვიდა

36 1001221

მდ. ცხენისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარანჭალის მიმდებარედ)

სს „არქეოპოლისი“
28.06.13     
07.06.18

ჯამური 
მოპოვება      

178 800 (I - 153 
000, II - 25 800) 

მ3

5.96 ჰა ვადა გაუვიდა



37 1001223

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჭიწამურის მიმდებარედ)

შპს „ინერტი 
კონსტრაქშენ“

01.07.13     
11.06.18

ჯამური 
მოპოვება       31 

500 მ3
1.05 ჰა

გაუქმდა ბრძ.№202  
28.03.14წ.

38 1001224

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „როიალ 
ბილდინგ გრუპ“

01.07.13     
12.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
116 100 მ3

3.87 ჰა ვადა გაუვიდა

39 1001225
მდ. მტკვარზე „ხიდისთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
გორის მიმდებარედ)

შპს „KORKMAZ“
01.07.13     
12.06.18

ჯამური 
მოპოვება       64 

200 მ3
2.14 ჰა ვადა გაუვიდა

40 1001226

„ნაგყაუს“ ანდეზიტ-დაციტის 
ლოდნარის (საშენი მასალა, 
ზედაპირიდან აკრეფვა) 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაგყაუს მიმდებარედ)

შპს „GM -
კომერციალი“

 ს/კ 400029535  
01.07.13     
12.06.33

ჯამური 
მოპოვება       
112 200 მ3

14.96 ჰა

42 1001232

მდ. ენგურზე „რუხის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხი)

ფ/პ რევაზ 
ნაჭყებია

01.07.13     
15.06.18

ჯამური 
მოპოვება      33 
300 (I - 25 200, II 

- 8100) მ3

1.11 ჰა ვადა გაუვიდა

43 1001233

მდ. ნარდევანის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოლიანგის მიმდებარედ)

შპს „GOKOCHA“
01.07.13     
18.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
44 100 მ3

1.47 ჰა ვადა გაუვიდა



44 1001235

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიშარის მიმდებარედ)

შპს „რაჭა 2005“
01.07.13     
18.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
27 600 მ3

0.92 ჰა ვადა გაუვიდა

45 1001236

მდ. ჩხოუშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს მიმდებარედ)

ფ/პ რევაზ 
ქავთარაძე

02.07.13     
18.06.18

ჯამური 
მოპოვება      44 
700 (I - 16 800, II 

- 8700, III - 19 
200) მ3

1.49 ჰა ვადა გაუვიდა

46 1001237
მდ. ჩხოუშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
მიმდებარედ)

ფ/პ რევაზ 
ქავთარაძე

02.07.13     
18.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
18 600 მ3

0.62 ჰა ვადა გაუვიდა

47 1001239

მდ. ლიახვზე „ლიახვის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ვარიანის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო №1“

02.07.13     
21.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
47 400 მ3

1.58 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#202/ს 
16.02.17წ.

48 1001242

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

ფ/პ ვახტანგ 
იობიძე

02.07.13     
21.06.28

ჯამური 
მოპოვება      

119 500 (I - 63 
500, II - 56 000) 

მ3

2.39 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
25 დეკემბრის #21-
05/195420 წერილით

49 1001244

„კრუგლაიას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სპასოვკის მიმდებარედ)

ი/მ „ვოსკან 
ნაზარიან“

 ს/კ 
32001017337   

02.07.13     
26.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
47 000 მ3

0.94 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#19/ს 
10.01.20წ.



50 1001247

მდ. კისისხევზე „კისისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისისხევის მიმდებარედ)

შპს „სმკ“
02.07.13     
27.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
24 600 მ3

0.82 ჰა ვადა გაუვიდა

51 1001249

მდ. კაბალზე „კაბალის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაბალი)

შპს „ნპ ინვესტ 
ჯგუფი“

02.07.14     
08.09.17

ჯამური 
მოპოვება      

136 100 (83 300, 
52 800) მ3

5.26 ჰა
1000832 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „Fინ-Eსტატე“-მა

52 1001250

მდ. Aალაზანზე „ალაზნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭაბუკიანი)

შპს „ნპ ინვესტ 
ჯგუფი“

02.07.13     
08.09.17

ჯამური 
მოპოვება      33 

454 მ3
1.16 ჰა

1000833 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „Fინ-Eსტატე“-მა

53 1001251

მდ. ჩხერიმელას (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საღანძილეს მიმდებარედ)

შპს „ნიუ სფეისი“
04.07.13     
05.07.18

ჯამური 
მოპოვება      29 
700 (I - 14 100, II 

- 15 600) მ3

0.99 ჰა ვადა გაუვიდა

54 1001252

„დარიალის“ გრანიტოიდების, 
ანდეზიტების და 
ბაზალტების (ღორღი) 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გველეთის მიმდებარედ)

შპს „ფერი“
04.07.13     
05.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
52 000 მ3

0.26 ჰა ვადა გაუვიდა

55 1001253

მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სამების მიმდებარედ)

ფ/პ ვლადიმერ 
ძნელაძე

04.07.13     
05.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
49 200 მ3

1.64 ჰა ვადა გაუვიდა



56 1001257

„ნახუნაოს“ 
მანგანუმშემცველი მადნის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახუნაო)

შპს „ჯი-ვი გრუპ“
16.07.13     
03.11.22

ჯამური 
მოპოვება      
249 000 ტ 

(ორივე უბანზე)

28.1 ჰა

1000878 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვახტანგ ცანავამ   
შპს „ლუკა“-ს სარჩელი 
(1001257 ლიცენზიის 
გაუქმებაზე) არ 
დაკმაყოფილდა 
ბრძ.#2035 29.12.16წ.

57 1001258

კვარციანი ქვიშის მოპოვება 
(ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაცხი)

ფ/პ ბექა ბოლქვაძე
16.07.13     
03.08.17

ჯამური 
მოპოვება       
34 500 მ3

1,98 ჰა

00723 ლიცენზიის 
დუბლიკატი             
100008 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მერაბ სამხარაძემ“  

58 1001259

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის მიმდებარედ)

შპს „ზუგდიდის 
საგზაო 

სამმართველო“
ს/კ 219987067 

16.07.13     
17.07.23

200 მ3/დღღ 0.07 ჰა

59 1001260

„ეკლარის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარედ)

შპს „ახალი 
ჩუქურთმა“

ს/კ 232001124  
16.07.13     
17.07.33

ჯამური 
მოპოვება       
23 000 მ3

0.46 ჰა

60 1001261

სასარგებლო წიაღისეულის 
შესწავლა-მოპოვება 
(ოზურგეთში, სოფ. 
გონებისკარის მიმდებარედ)

შპს „გურია 
პოლიმეტალს“

19.07.13     
28.02.36

167.79 ჰა

0000210 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქროსროუდ 
მაინინგი“-მა

61 1001262

„ფარავნის“ პერლიტის 
შესწავლა-მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რადიონოვკა)

შპს „GEORGIAN 
PERLITE“

ს/ნ 404888341  
19.07.13     
04.04.32

17.97 ჰა

1000494 ლიცენზიის 
დუბლიკატი          შპს 
„პლუსი“-ზე 
გაცემული 1001039 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება



62 1001263

„ფარავნის“ პერლიტის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარავანი (როდიონოვკა)

შპს „GEORGIAN 
PERLITE“

ს/ნ 404888341  
19.07.13     
05.11.31

ჯამური 
მოპოვება      
331 100 ტ

4.3 ჰა

1000258 ლიცენზიის 
დუბლიკატი               
შპს „პლუსი“-ზე 
გაცემული 1001038 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

63 1001264

„არხილოსკალოს“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არხილოსკალოს მიმდებარედ)

შპს „თღANშ 
MOBIL“

22.07.13     
23.07.14

ჯამური 
მოპოვება      24 

000 მ3
0.4 ჰა ვადა გაუვიდა

64 1001265

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბანოჯა)

შპს „კომპლექსი-
საქართველო“

ს/კ 221286757  
05.08.13     
06.08.38

15 მ3/დღ.ღ 0.07 ჰა

65 1001269

„ჟონეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჟონეთის მიმდებარედ)

ი/მ „ვეფხვია 
სიმსივე“

08.08.13     
28.12.32

ჯამური 
მოპოვება      29 

550 მ3

0.18, 0.67, 
0.43 ჰა

1000953 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მერაბ ჭანტურიძემ         
1000988 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი გიორგაძემ 
გაუქმდა ბრძ.#808/ს 
29.05.17წ.

66 1001270
მდ. ჩხერიმელას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მიმდებარედ)

შპს „ღშP-40“
08.08.13     
19.06.15

ჯამური 
მოპოვება       
65 400 მ3

2,18 ჰა

შპს „ჯეო-პლაზა“-ზე 
გაცემული 100934 
ლიცენზიის 
ცვლილება                       
ვადა გაუვიდა



67 1001273

თაბაშირიანი თიხის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალგეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ხანი“
13.08.13     
02.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
15 500 ტ

3,95 ჰა

00876 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზვიად საცერაძემ     
1001031 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ხვიჩა სახამბერიძემ

68 1001274

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირის 
მიმდებარედ)

შპს „კავკაზ 
ცემენტ ჯორჯია“

14.08.13     
29.05.18

ჯამური 
მოპოვება       81 

000 მ3
2.7 ჰა

1001190 ლიცენზიაში 
ტექნიკური შეცდომის 
გასწორება                        
ვადა გაუვიდა

69 1001275

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპში, 
აღმაშენებლის ქუჩის 
მიმდებარედ)

ფ/პ გელა 
გურასპაშვილი

15.08.13     
16.08.16

1000 მ3/წელ 0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1136/ს  
20.07.15წ.

70 1001277

მდ. ავანისხევზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „სიგმა“
22.08.13     
23.08.18

ჯამური 
მოპოვება       66 

000 მ3
2.2 ჰა ვადა გაუვიდა

71 1001278

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარედ)

შპს „თეზი 
ტრანსი“

26.08.13     
27.08.18

ჯამური 
მოპოვება       
159 600 მ3

5.32 ჰა ვადა გაუვიდა

72 1001279

მდ. იორზე „სართიჭალის“ (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარედ)

შპს „თეზი 
ტრანსი“

26.08.13     
27.08.18

ჯამური 
მოპოვება      72 
900 (I - 47 100, II 

- 25 800) მ3

2.43 ჰა ვადა გაუვიდა



73 1001282

ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბირლიკის მიმდებარედ)

ი/მ „დავით 
რატიანი“

27.08.13     
28.08.15

ჯამური 
მოპოვება      25 

800 მ3
0.86 ჰა ვადა გაუვიდა

74 1001285

„ართანას“ (ძარღვი - 
„კუზნეჩნაია“) 
მადანგამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ართანა)

შპს „ჯეომეტალ 
GEOMETAL“

02.09.13     
23.05.33

3.5 ჰა

1001176 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მულტი მეტალი“-
მა                                 
გაუქმდა ბრძ.#1221/ს 
30.09.19წ.

75 1001286

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარცხანაყანები)

ფ/პ ალექსანდრე 
შარვაშიძე

02.09.13     
13.04.27

7 მ3/დღღ 0.07 ჰა
1000523 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

76 1001287

„მახურას“ ტრავერტინის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მახურას მიმდებარედ)

შპს „სპონტიო“ ს/კ 421268498   
02.09.13     
22.01.23

ჯამური 
მოპოვება      13 

000 მ3
0.26 ჰა

1000983 ლიცენზიის 
დუბლიკატი           
ყადაღა დაედო 
(შემოსავლების 
სამსახურის 2014 წლის 
13 აგვისტოს №21-
05/57754 წერილი)

77 1001288

მდ. ხობზე ქვიშა, ხრეშის  
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბიას 
მიმდებარედ)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

02.09.13     
03.09.18

ჯამური 
მოპოვება      
169 500 მ3

5.65 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#706/ს 
19.05.15წ.

78 1001289

მდ. ტეხურზე ქვიშა, ხრეშის  
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარედ)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

02.09.13     
03.09.18

ჯამური 
მოპოვება      82 

500 მ3
2.75 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1614/ს 
08.10.15წ.



79 1001291

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „გუმი“
04.09.13     
05.09.17

ჯამური 
მოპოვება      52 
200 (I - 21 600, II 

- 30 600) მ3

1.74 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#828/ს 
29.05.17წ.

80 1001293
„რუსთავის“ ქვიშის (I უბანი) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მიმდებარედ)

შპს „ახალი საქმე 
და 

ტექნოლოგიები“
ს/კ 226577914

04.09.13     
29.01.30

ჯამური 
მოპოვება      
234 500 მ3

6.65 ჰა
100799 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა            
შპს „ქვიშა 2013“-ს

81 1001294
„რუსთავის“ ქვიშის (II უბანი) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მიმდებარედ)

შპს „ქვიშა 2013“ ს/კ 405005408  
04.09.13     
29.01.30

ჯამური 
მოპოვება      
110 100 მ3

2.79 ჰა

100799 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ახალი საქმე და 
ტექნოლოგიებმა“

82 1001296

მიწისქვეშა მინერალური (ჭაბ. 
№1 და №2) წყლის 
(ჩამოსასხმელად) მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩარგლის მიმდებარედ)

შპს „ჩარგალის 
წყაროები“

ს/კ 229283398   
05.09.13     
06.09.38

30 მ3/დღღ     
(თითოეულზე 

15 
კუბ.მეტ./დღე-

ღამეში)

0.14 ჰა

84 1001299

კირქვის (მოსაპირკეთებელი) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კავთისხევი)

ფ/პ ზაზა 
ქსოვრელი

09.09.13     
28.08.27

ჯამური 
მოპოვება      

3500 მ3
0,28 ჰა

00784 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვასილ 
ნონიაშვილმა

85 1001300

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ორახელაშვილის ქ. №7გ 
(ნაკვეთი №3)

ი/მ „ბადრი 
ჯინჭარაძე“

ს/ნ 
60001004004 

09.09.13     
10.09.38

10 მ3/დღღ     0.07 ჰა



86 1001301

წიწამური-2-ის ქვიშა-ხრეშის 
საბადოზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის რ-ნი, მდ. 
არაგვის მარჯვენა ჭალის 
ტერასის ტერიტორია)

შპს „ნიუ ფაუერი“
09.09.13     
29.11.16

ჯამური 
მოპოვება      
100 000 მ3

3,15 ჰა

00396 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „დიმიტრი 
ბეღელურმა“           
00579 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თეიმურაზ 
ფერცულიანმა

87 1001303

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს „გია“ ს/კ 412684723  
10.09.13     
11.09.28

5 მ3/დღღ     0.07 ჰა

88 1001304

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“
10.09.13     
11.09.17

ჯამური 
მოპოვება      51 

000 მ3
1.7 ჰა ვადა გაუვიდა

89 1001305

მიწისქვეშა მინერალური 
(ჩამოსასხმელი) წყლის (უბანი 
ქლიბულა, ჭაბ.№2)  მოპოვება 
(ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
საირმის მიმდებარედ)

შპს „იგრიკა 97“ ს/კ 211339167  
11.09.13     
12.09.38

1 მ3/დღღ     0.07 ჰა

90 1001306

„რიონის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარედ)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

13.09.13     
23.08.18

ჯამური 
მოპოვება       

2 267 400 (I - 1 
804 200, II - 463 

200) მ3

37.79 ჰა
1001276 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მერაბ გაბუნიამ

91 1001307

მდ. ჭერმისხევზე 
„ჭერმისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეგაანის მიმდებრედ)

შპს „შატო 
ზეგაანი“

13.09.13     
14.09.14

ჯამური 
მოპოვება      

6200 მ3
0.62 ჰა ვადა გაუვიდა



92 1001308

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა ქანდის მიმდებარედ)

შპს 
„საქცენტრკომპლე

ქტი“

25.09.13     
26.09.38

1 825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1748/ს 
25.10.16წ.

93 1001310

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელის მიმდებარედ)

შპს 
„ჭიათურმანგანუმ 

ჯორჯია“
ს/კ 215147874 

27.09.13     
28.09.38

9 000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

94 1001313

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ჩოხატაურის მიმდებარედ)

ფ/პ ფატიმა 
ბაიაჯანი

27.09.13     
28.09.38

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა

95 1001314

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
ქიზიყის ქ. №17 (ნაკვეთი 3/18)

შპს „კნაუფ გიპს 
თბილისი“

 ს/კ 205181532  
27.09.13     
28.09.38

127 750 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

96 1001315

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბულაჩაური)

ფ/პ ავთანდილ 
დარსაძე

27.09.13     
28.09.33

54 750 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№490  
20.11.13წ.

97 1001316

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 

საქართველოში“

02.10.13     
27.08.18

ჯამური 
მოპოვება      

195 900 (I - 40 
500, II - 155 400) 

მ3

6.53 ჰა

1001281 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხიდი“-მა                  
ვადა გაუვიდა



98 1001318

„ქვალონის“ საბადოს №21 
ჭაბურღილის თერმული 
წყლის (სათბურისათვის) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი ხორგას 
მიმდებარედ)

ი/მ „რუსუდან 
ღურჯია“      

ს/კ 
42001001853   

02.10.13     
24.03.34

195 მ3/დღღ 0,07 ჰა

100445 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა       
შპს „პალიასტომი 
2004“-მა

99 1001319

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარედ)

შპს „კოლხეთი+“
03.10.13     
04.10.16

ჯამური 
მოპოვება      35 

700 მ3
1.19 ჰა ვადა გაუვიდა

100 1001320

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრუკვეთის მიმდებარედ)

შპს „მაგნო“
03.10.13     
04.10.38

1 825 მ3/წელ 0.07 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსხურის 2015 წლის 
16 ნოემბრის #21-
05/119929 წერილით

101 1001321
„ტანას“ ტუფის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ატენის მიმდებარედ)

შპს „ვერელი+“
03.10.13     
04.10.16

ჯამური 
მოპოვება      36 

400 მ3
1.82 ჰა ვადა გაუვიდა

102 1001322

„გოგნის“ (I და II უბანი) 
კირქვის (საშენი მასალა) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოგნის მიმდებარედ)

ი/მ „კორნელი 
შუღლაძე“

03.10.13     
04.10.23

ჯამური 
მოპოვება      

151 200 (I - 79 
200, II - 72 200) 

მ3

1.89 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1527/ს 
28.09.17წ.

103 1001323

„ზედა ალისუბნის“ (I, II და III 
უბანი) კირქვის ღორღის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალისუბნის, საზანოსა და 
თავასას მიმდებარედ)

ი/მ „კორნელი 
შუღლაძე“

ს/კ 
21001003232   

03.10.13     
04.10.23

ჯამური 
მოპოვება      

143 600 (I - 101 
000, II - 24 600, 
III - 18 000) მ3

1.72 ჰა



104 1001326

მდ. მტკვარზე „გორისჯვრის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ტინისხიდი)

ფ/პ რევაზ 
გოგიაშვილი

10.10.13     
11.10.18

ჯამური 
მოპოვება      
617 100 მ3

20.57 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
23 მაისის #21-05/44324 
წერილით

105 1001328
მდ. რიონზე „ქუთაისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ქუთაისის მიმდებარედ)

შპს „ნიშნული“
15.10.13     
26.01.17

ჯამური 
მოპოვება       99 

937 მ3
1.89 ჰა

1000386 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საქართველოს 
სამშენებლო მასალები“-
მა

106 1001330
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისი, 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ფენიქს 
აგრეგატი და 
ასფალტი“

15.10.13     
25.03.14

ჯამური 
მოპოვება       51 

492.44 მ3
1,5 ჰა

100447 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დილატო 
ჯგუფმა“                
100739 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტრანსკავკასიის 
ენერჯი“-მ

107 1001331

მდ. არაგვის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანანური)

შპს „ქვაკუთხედი 
2013“

15.10.13     
02.11.21

ჯამური 
მოპოვება      

119 733.5 მ3
7,05 ჰა

00367 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/ს „იმედი-შმაგი 
ბერბერაშვილმა“        
00490 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                 
1001298 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გ.მ.გ.“-მა

108 1001332

მდ. აბაშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სერგიეთის მიმდებარედ)

შპს 
„მარტვილავტოგზ

ა“

17.10.13     
18.10.16

ჯამური 
მოპოვება      32 

400 მ3
1.08 ჰა ვადა გაუვიდა



109 1001333

„გამარჯვების“ (I და II უბანი) 
თიხა-თაბაშირის (გაჯი) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ)

შპს „სამგორი-
ველი“

ს/კ 226566276
17.10.13     
04.04.33

ჯამური 
მოპოვება      86 
361 (I - 54 221, II 

- 32 140) ტ

22.49 ჰა
1001065 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ქვითკირი“-ს

110 1001340

ჩორდის ბარიტის საბადოს 
ლესორასა და ღვალვანას 
უბნებზე ბარიტის მოპოვება 
(ონის მუნიციპალიტეტში)

სს „ადო ჯორჯია 
მაინინგ“

 ს/ნ 404415441  
25.10.13     
22.05.42

2 365 730 ტ 205.38 ჰა

1000578 შესწავლა-
მოპოვების 
ლიცენზიაში 
ცვლილება                  
ყადაღა დაედო 
აღსრულების 
ეროვნული ბიუროს 
2015 წლის 13 
ნოემბრის A15093011-
008/003 წერილით           
გაუქმდა ბრძ.#579/ს 
02.06.20წ.

111 1001341

მდ. ჭერმისხევზე 
„ფაფრისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიტაანი)

შპს „კვირიკე“
25.10.13     
26.10.15

ჯამური 
მოპოვება       14 

700 მ3
0.49 ჰა ვადა გაუვიდა

114 1001347

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხვარბეთის მიმდებარედ)

შპს „კავკაზ 
ცემენტ ჯორჯია“

31.10.13     
01.11.16

ჯამური 
მოპოვება       37 

800 მ3
1.26 ჰა ვადა გაუვიდა

115 1001348

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხვარბეთის მიმდებარედ)

შპს „კავკაზ 
ცემენტ ჯორჯია“

31.10.13     
01.11.18

ჯამური 
მოპოვება       
114 300 მ3

3.81 ჰა ვადა გაუვიდა

116 1001349

მდ. ცხენისწყალზე 
„ჭველიერის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭველიერის მიმდებარედ)

შპს 
„ავტოგზალენტეხ

ი 99“

01.11.13     
28.09.18

ჯამური 
მოპოვება      26 

070 
(წელიწადში 
არაუმეტეს     

5214) მ3        

0.869 ჰა

1001311 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა     შპს 
„მშენებელი ლ.მ. 2009“-
ს                                  
ვადა გაუვიდა



117 1001350

მდ. ცხენისწყალზე 
„ჭველიერის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭველიერის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
ლ.მ. 2009“

01.11.13     
28.09.18

ჯამური 
მოპოვება      26 

130 
(წელიწადში 
არაუმეტეს     

5226) მ3        

0.871 ჰა

1001311 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ავტოგზალენტეხი 99“-
მა                                      
ვადა გაუვიდა

118 1001351

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარედ)

შპს „სახელმწიფო 
სამშენებლო 
კომპანია“

01.11.13     
17.01.17

ჯამური 
მოპოვება       
530 700 მ3

17.69 ჰა

შპს „საგზაო ტექნიკა“-
ზე გაცემული 1000367 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)

119 1001352

„დედოფლისწყაროს“ კირქვის 
საბადოს საფლუსე კირქვის 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „თერჯოლა-
კარიერი“

ს/ნ 204546811  
01.11.13     
22.08.26

ჯამური 
მოპოვება       

31 413 800 ტ
31.26 ჰა

00263 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქართულმა 
ცემენტმა“                     
100331 ლიცენზიაში 
შევიდა ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)  
100890 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კარიერ ჰოლდინგი“-ს  

120 1001354

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდლის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბესინი“

ს/კ 205034014  
04.11.13     
05.11.38

43 800 ( ჭაბ. I - 
35 040, ჭაბ. II - 

8760) 
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა

121 1001356

მდ. რიონზე „საჯავახოს“ 
ქვიშა ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯავახოს მიმდებარედ)

შპს „ბონდი-2009“
06.11.13     
04.04.18

ჯამური 
მოპოვება      
320 100 მ3

10.67 ჰა

1001063 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„გიგა მახარაძე“-მ            
ვადა გაუვიდა

122 1001357

მდ. ყვირილაზე „ყვირილას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩიხას მიმდებარედ)

ი/მ „მურმანი 
ტოგონიძე“

06.11.13     
21.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
33 754 მ3

1.15 ჰა

1001238 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით გიორგაძემ   
ვადა გაუვიდა



123 1001362

„ყვირილის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორღულის მიმდებარედ)

ი/მ „არჩილ 
ჭიღლაძე“

12.11.13     
13.11.18

ჯამური 
მოპოვება      
168 000 მ3

5.6 ჰა ვადა გაუვიდა

124 1001363

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღრელის მიმდებარედ)

შპს „ლეგი“ ს/კ 224079976 
12.11.13     
13.11.38

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

125 1001364

მდ. ფოცხოვისწყალზე 
„ფოცხოვისწყლის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ახალციხე)

შპს „მელიზა“
12.11.13     
13.11.17

ჯამური 
მოპოვება      42 

900 მ3
1.43 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1306/ს 
13.08.15წ.

126 1001365

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, 
რუსთავის გზატკეცილის მე-
17 კმ)

შპს „თეთრი 
ქუდი“

 ს/კ 406030012  
12.11.13     
13.11.38

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

127 1001366

სილიკომანგანუმის 
(ტექნოგენური დანაგროვი) 
ქერქული ნარჩენების  
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღვანკითის მიმდებარედ)

შპს „გგ“
14.11.13     
15.11.14

ჯამური 
მოპოვება      4 

250.88 ტ
0.14 ჰა ვადა გაუვიდა

128 1001367

მდ. ცხენისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კონტუათის მიმდებარედ)

შპს „KNK“
14.11.13     
15.11.15

ჯამური 
მოპოვება      99 

300 მ3
3.31 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#439/ს 
08.04.15წ.



129 1001368

„ბანოჯის“ ქვიშის მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბანოჯის მიმდებარედ)

ფ/პ ომარ 
ბარბაქაძე

15.11.13     
16.11.15

ჯამური 
მოპოვება      27 

900 მ3
0.93 ჰა ვადა გაუვიდა

130 1001369

„კრასნოგორსკის“ ქვიშაქვის 
(საშენი მასალა) მოპოვება 
(საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრასნოგორსკის მიმდებარედ)

შპს „მირაბილიტი 
მაინინგი“

ს/კ 404921448  
15.11.13     
16.11.28

ჯამური 
მოპოვება      
100 450 მ3

2.87 ჰა

131 1001370

მდ. მაშავერაზე „ნახიდურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდურის მიმდევარედ)

შპს „სუპერ 
ბეტონი“

15.11.13     
16.11.18

ჯამური 
მოპოვება      
158 400 მ3

5.28 ჰა ვადა გაუვიდა

132 1001371

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. საგარეჯო, 
კახეთის გზატკეცილის №14)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514  

18.11.13     
19.11.38

4380         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

133 1001372

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის „შალოანთ 
ახოები“-ის მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

19.11.13     
20.11.38

540 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№778  
05.09.14წ.



134 1001374

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

19.11.13     
20.11.38

1416        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№780  
05.09.14წ.

135 1001375

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

19.11.13     
20.11.38

182            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№781  
05.09.14წ.

136 1001376

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საბუეს მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

19.11.13     
20.11.38

182            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№784  
05.09.14წ.

137 1001377

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საბუეს მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

19.11.13     
20.11.38

363            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№783  
05.09.14წ.

138 1001378

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
მიმდებარედ, მეურნეობის 
დასახლება)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

19.11.13     
20.11.38

16 425          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№782  
05.09.14წ.

139 1001379

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ხოდაშენი)

შპს „ბადაგონი“
19.11.13     
20.11.23

2190           
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა ბრძ.#804/ს 02.06.15წ.



141 1001382

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი მამუდლო)

შპს „ქცია“
21.11.13     
22.11.18

ჯამური 
მოპოვება      
300 300 მ3

10.01 ჰა ვადა გაუვიდა

142 1001383

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. რუსთავში, VIII 
მ/რ, №11)

შპს „გრანდ 
ვეჯინი“

ს/კ 416296190  
21.11.13     
22.11.38

36 500          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

143 1001384

მიწისქვეშა (წყარო) მტკნარი  
წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
საირმის მიმდებარედ)

ფ/პ ჯიმშერ 
რობაქიძე

21.11.13     
22.11.38

3650           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#488/ს 
30.03.16წ.

144 1001385

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514   

21.11.13     
22.11.38

3650         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

145 1001386

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სენაკი, მ. 
ღვინჯილიას ქ. №4)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514   

21.11.13     
22.11.38

3650         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

146 1001387

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირი)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514   

21.11.13     
22.11.38

3650         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

147 1001388

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარების მიმდებარედ)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514   

21.11.13     
22.11.38

3650         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



150 1001392

მდ. ცხენისწყალზე „ცაგერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბარდნალას 
მიმდებარედ)

შპს „ცეკური“
29.11.13     
30.11.18

ჯამური 
მოპოვება      
110 700 მ3

3.69 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1672/ს 
19.10.17წ.

151 1001393

მდ. დიდ ლიახვზე 
„ახალდაბის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალდაბის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო №1“

29.11.13     
30.11.18

ჯამური 
მოპოვება      
139 500 მ3

4.65 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#230/ს 
21.02.17წ.

152 1001394

„მიტარბის“ საბადოს 
მინერალური (ჩამოსასხმელი) 
წყლის მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა მიტარბის 
მიმდებარედ)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“ 

 კურასაო, 
სამეწ. 

რეესტრი 
№70172       

წარმომადგენ
ლობის 

საქართველოშ
ი             

ს/კ 204870844  

29.11.13     
30.11.38

50 114.5       
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა

153 1001398

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, გელოვანის 
გამზირი №1)

შპს „საშხაპე“ ს/კ 404928183  
02.12.13     
29.05.23

48 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1001196 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სერგო 
მესროფოვმა

154 1001401

„სურფსარის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა გონდური)

შპს „გლობალ-მშენ 
ინვესტი“

ს/კ 405018118  
02.12.13     
29.02.28

ჯამური 
მოპოვება       
324 000 მ3

1,8 ჰა

01136 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზა-2002“-მა            
100081 ლიცენზიის 
დუბლიკატი          
1001345 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „არტესი“-მა



155 1001402

„ყულალისის“ ანდეზიტო-
ბაზალტის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყულალისი)

შპს „გლობალ-მშენ 
ინვესტი“

ს/კ 405018118  
02.12.13     
02.07.29

ჯამური 
მოპოვება       
785 100 მ3

11,71 ჰა

100547 ლიცენზიის 
დუბლიკატი            
1001346 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „არტესი“-მა

156 1001403

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისი)

ფ/პ გურამ 
კილაბერიძე

02.12.13     
26.07.17

ჯამური 
მოპოვება      90 

128 მ3
3.33 ჰა

1000716 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბადრი 
მურჯიკნელმა

157 1001404

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ჯავახიშვილის ქ. №83ა)

შპს „სმართ 
სოლუშენს“

ს/კ 404997036  
03.12.13     
04.12.38

87 600          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„აკადემიკოს ზ. 
ცხაკაიას სახელობის 
დასავლეთ 
საქართველოს 
ინტერვენციული 
მედიცინის ეროვნული 
ცენტრი“-ს (ს/კ 
212841424) 2013 წლის 5 
აგვისტოდან 2037 
წლის 31 დეკემბრის 
ჩათვლით 

158 1001408

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ისულას მიმდებარედ)

შპს „ბასო“
09.12.13     
10.12.14

ჯამური 
მოპოვება      1 

530 მ3
0.051 ჰა ვადა გაუვიდა

159 1001411

მდ. ყვირილაზე „ყვირილის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპლაიტეტში, 
სოფ. ჩიხის მიმდებარედ)

ფ/პ მურმან 
ტოგონიძე

13.12.13     
14.12.15

ჯამური 
მოპოვება      23 

400 მ3
0.78 ჰა ვადა გაუვიდა



160 1001412

მდ. შოროხევის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

ი/მ „ზაზა 
მაზანაშვილი“

16.12.13     
17.12.14

ჯამური 
მოპოვება      10 

000 მ3
1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

161 1001414

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხეში, 
თამარაშვილის ქ. №5ა)

ფ/პ პაატა 
გვირჯიშვილი

16.12.13     
17.12.33

1825         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

162 1001415

მდ. ხრამის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე, ხრამის ქვიშა-
ხრეშის საბადოს თამარისის 
უბნის დასავლეთ ნაწილში 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „NEW STAR“   ს/კ 434157716 
23.12.13     
14.02.26

ჯამური 
მოპოვება      
216 464 მ3

29,06 ჰა

00753 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინტერმშენმა“        
00997 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                   
1001390 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კარიერი-
თბილისი“-მა

163 1001416

„პალდოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პალდოს მიმდებარედ)

შპს „სთს“
23.12.13     
24.12.15

ჯამური 
მოპოვება      16 

800 მ3
0.56 ჰა ვადა გაუვიდა

164 1001417

მდ. ხობისწყალზე 
„ხობისწყლის“ (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კირცხის მიმდებარედ)

ფ/პ დავით ჯიქია
23.12.13     
24.12.15

ჯამური 
მოპოვება      26 

100 მ3
0.87 ჰა ვადა გაუვიდა

165 1001418

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
კრწანისის ქ. №12/გორგასლის 
ქ. №71)

შპს „ნიუ 
ჰოსპიტალს“

23.12.13     
24.12.38

35 325       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#127/ს 
31.01.18წ.



166 1001419

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
წაღვერის მიმდებარედ)

ფ/პ ზურაბ 
გოგოლაძე

23.12.13     
24.12.28

9.5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

167 1001422

მდ. ყვირილაზე „ქვედა 
სიმონეთის“ (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის 
მიმდებარედ)

შპს „ჩოლაბური“
23.12.13     
24.12.18

ჯამური 
მოპოვება       
89 400 მ3

2.98 ჰა ვადა გაუვიდა

169 1001424

„შიპიაკის“ გრანიტოიდების 
(საღორღე) მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შიპიაკი)

შპს „სინერგია“
23.12.13     
30.04.15

ჯამური 
მოპოვება       
89 173 მ3

2,57 ჰა

100870 ლიცენზიის 
ცვლილება                
0000159 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                  
1001397 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზვიად ჯიქიამ         

170 1001425

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტეში, სოფ. 
გუნია-კალა)

შპს „სინერგია“
24.12.13     
07.06.27

ჯამური 
მოპოვება       
169 777 მ3

2,99 ჰა

00639 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაზისი 2007“-მა      
0000145 ლიცენზიის 
დუბლიკატი         
1001396 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ზვიად ჯიქია“-მ

171 1001426

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ბაკურიანი)

შპს „ვილა-
პალასი“

ს/კ 224081794  
24.12.13     
25.12.38

18 000         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



172 1001427

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიაში, 
ფოთის ქ. №2)

ფ/პ ნუგზარ 
კოპალეიშვილი

31.12.13     
01.01.39

1000         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

173 1001428

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

შპს „Worldwide 
Aggregates Georgia 

Ltd“

31.12.13     
01.01.24

ჯამური 
მოპოვება       
54 000 მ3

1.08 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#141/ს 
01.02.19წ.

174 1001429

„ცხუნკურის“ (ორი უბანი) 
კირქვის (მოსაპირკეთებელი) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხუნკურის მიმდებარედ)

შპს „Worldwide 
Aggregates Georgia 

Ltd“

31.12.13     
01.01.34

ჯამური 
მოპოვება       
329 000 მ3

4.01 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#141/ს 
01.02.19წ.

175 1001430

„დედალაურის“ კირქვის 
(სახერხი) მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩუნეშის მიმდებარედ)

შპს „Worldwide 
Aggregates Georgia 

Ltd“

31.12.13     
01.01.24

ჯამური 
მოპოვება       
61 740 მ3

0.98 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#141/ს 
01.02.19წ.

176 1001431

„ცხუნკურის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხუნკურის მიმდებარედ)

შპს „Worldwide 
Aggregates Georgia 

Ltd“

31.12.13     
01.01.24

ჯამური 
მოპოვება       
49 932 მ3

0.69 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#141/ს 
01.02.19წ.

177 1001432

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა ფოთის მიმდებარედ)

შპს „გეოფიშ 
ფექტორი“

09.01.14     
10.01.19

73 000 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად)        
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა ვადა გაუვიდა



178 1001433

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თელავის 
ტერიტორიაზე, ტაბიძის 
შესახევევი)

შპს „NEKTARI-
2008“

ს/კ 231288969  
15.01.14     
16.01.39

6000         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

179 1001435

მდ. ცხენისწყალზე „ცაგერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბარდნალას 
მიმდებარედ)

შპს „ინერტული“
17.01.14     
18.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
89 700 მ3

2.99 ჰა ვადა გაუვიდა

180 1001436

„ოფურჩხეთის“ (I და II უბანი) 
ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

შპს „Worldwide 
Aggregates Georgia 

Ltd“

17.01.14     
18.01.34

ჯამური 
მოპოვება       
190 500 მ3

2.29 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#141/ს 
01.02.19წ.

181 1001437

მდ. მტკვარზე „აგარის“ (ორი 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ელიაური

17.01.14     
18.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
491 100 მ3

16.37 ჰა

დაგირავდა 
საქართველოს ბანკში 
(წერილი №48/380 
05.06.14წ.)

182 1001440

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარების მიმდებარედ)

შპს „აგარები“ ს/კ 243861102  
20.01.14     
03.08.37

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა

შპს „ლიპლიპა“-ზე 
გაცემული 1000756 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება 

183 1001442

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 9 
აპრილის ქ. №3)

შპს „იმედი XXI 
საუკუნე“

20.01.14     
18.01.24

730         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1606/ს 
08.10.15წ.

184 1001443

„სავანის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შავანის მიმდებარედ)

ფ/პ მერაბ კომლაძე
20.01.14     
18.01.17

ჯამური 
მოპოვება      7 

800 მ3
0.26 ჰა ვადა გაუვიდა



185 1001444
მდ. მტკვარზე „ხიდისთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
გორის მიმდებარედ)

შპს „ვერელი +“
20.01.14     
18.01.15

ჯამური 
მოპოვება      12 

900 მ3
1.29 ჰა ვადა გაუვიდა

186 1001445

მდ. ჭანისწყალზე „ახალი 
ხიბულას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი ხიბულას მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“
24.01.14     
25.01.19

ჯამური 
მოპოვება      87 

600 მ3
2.92 ჰა ვადა გაუვიდა

187 1001446

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარედ)

შპს „კერა“
28.01.14     
29.01.19

ჯამური 
მოპოვება      
120 300 მ3

4.01 ჰა ვადა გაუვიდა

188 1001447

„ნაბოსლევის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურსების მიმდებარედ)

ფ/პ ნაუმი 
გოგოლაშვილი

28.01.14     
29.01.19

ჯამური 
მოპოვება      11 

000 მ3
0.22 ჰა ვადა გაუვიდა

189 1001449

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალდაბის მიმდებარედ)

შპს „ფიფქია“
31.01.14     
01.02.15

ჯამური 
მოპოვება      11 

100 მ3
0.37 ჰა ვადა გაუვიდა

190 1001450

მიწისქვეშა მტკნარი (წყარო) 
წყლის  (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მლაშეს მიმდებარედ)

შპს „Georgian water 
& Company“

ს/კ 404905251  
04.02.14     
05.02.39

18 250      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



191 1001451

მიწისქვეშა მტკნარი (წყარო) 
წყლის  (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზარზმის მიმდებარედ)

შპს „Georgian water 
& Company“

ს/კ 404905251  
04.02.14     
05.02.39

3650     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

192 1001452

მდ. კისისხევზე „წინანდლის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდლის მიმდებარედ)

შპს „გერალი“
06.02.14     
21.01.15

ჯამური 
მოპოვება      58 

500 მ3
1,95 ჰა

100784 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სხივი“-მ           
დროებით 
სარგებლობაში 
გადასცა შპს 
„მშენებელს“ ს/ნ 
400046614 2014 წლის 
31 დეკემბრამდე 
(თბილისი,გლდანის II 
მ/რ, კორპ.45, 
ავტოფარეხი №41)         
1000085 ლიცენზიის 
დუბლიკატი  

193 1001454

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
მიმდებარედ)

შპს „თეონა“
14.02.14     
15.02.16

ჯამური 
მოპოვება      21 

000 მ3
0.7 ჰა ვადა გაუვიდა

194 1001456

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, ყიფიანისა და 
ტყვაივის ქუჩის გადაკვეთაზე)

ფ/პ აკაკი ნოზაძე
14.02.14     
15.02.39

5475        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

196 1001460

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მანავის მიმდებარედ)

შპს „ბადაგონი“
04.03.14     
05.03.39

639      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ბრძ.#805/ს 02.06.15წ.



197 1001461

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“
05.03.14     
06.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
123 900 მ3

4.13 ჰა ვადა გაუვიდა

198 1001462

მდ. მტკვარზე „უფლისციხის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. უფლისციხის 
მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი“
05.03.14     
06.03.18

ჯამური 
მოპოვება       72 

600 მ3
2.42 ჰა ვადა გაუვიდა

199 1001463

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის მიმდებარედ)

შპს „ნერგეტა“ ს/კ 206342108  
05.03.14     
06.03.39

150 000       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

200 1001466

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ)

სს „ნიკორა“ ს/კ 200050675  
05.03.14     
06.03.34

1095       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

201 1001467

სასარგებლო წიაღისეულის 
(ფერადი, კეთილშობილი და 
იშვიათი მეტალები) შესწავლა-
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტი)

სს „კავკასიის 
მინერალები“

ს/კ 404922866  
11.03.14     
15.03.42

შესწავლის 
ვადა 

14.03.2012წლი
დან 96 თვე

1778.62 ჰა

სს „კარლტონ 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული 1000454 
ლიცენზია 
გადაფორმდა                   
სს „ZOPKHITO GOLD“-
ზე გაცემული 1000477 
ლიცენზია 
გადაფორმდა                 
გაცემის ბრძანებაში 
ცვლილება 

202 1001468

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიაში, 
ახალგაზრდობის ქ. №43)

ფ/პ ქრისტინე 
თევზაძე

11.03.14     
26.01.27

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1000388 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვალერიან 
თევზაძემ



203 1001469

მდ. ფოცხოვისწყალზე 
„ფოცხოვისწყლის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ახალციხის მიმდებარედ)

შპს „არალი“
11.03.14     
24.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
66 000 მ3

2.2 ჰა

1001420 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გიკო“-მ                     
ვადა გაუვიდა

204 1001472

„ლეჟბადინის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს 
„ტრანსპორტელი“

ს/კ 202295827  
11.03.14     
03.08.31

ჯამური 
მოპოვება      21 

000 მ3
0.7 ჰა

1000161 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ თხელიძემ   
1000826 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
კახი შინჯიაშვილს

205 1001474

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
წნორის მიმდებარედ)

ფ/პ გოჩა 
კვირიკაშვილი

11.03.14     
12.03.15

ჯამური 
მოპოვება      7 

200 მ3
0.24 ჰა ვადა გაუვიდა

206 1001475

მდ. ჩხოუშზე „ჩხოუშის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაწულუკუს მიმდებარედ)

ი/მ „ლევან 
მოლაშხია“

11.03.14     
12.03.17

ჯამური 
მოპოვება      38 

700 მ3
1.29 ჰა ვადა გაუვიდა

207 1001476

მდ. ცხენისწყალზე „ღვედის“ 
(I და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღვედის მიმდებარედ)

შპს „ცეკური“
11.03.14     
12.03.16

ჯამური 
მოპოვება      16 

500 მ3
0.55 ვადა გაუვიდა

209 1001479

მდ. გუბაზეულის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სამების მიმდებარედ)

ი/მ „ვალერიანი 
კაკურია“

17.03.14     
18.03.16

ჯამური 
მოპოვება       28 

500 მ3
0.95 ჰა ვადა გაუვიდა



210 1001480

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარა)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო“-

ს ფილიალი 
საქართველოში

17.03.14     
18.03.16

18 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

211 1001481

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარა)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო“-

ს ფილიალი 
საქართველოში

17.03.14     
18.03.16

18 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

212 1001482

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის მიმდებარედ)

შპს „ჩირინა“ ს/კ 203842137  
17.03.14     
18.03.39

10 950    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

213 1001483

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონში, 
კეკელიძის ქუჩაზე)

ფ/პ ლევანტი 
ბაკურაძე

17.03.14     
18.03.39

18 250   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

214 1001484

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
კ.გმსახურდიას ქ. #17 
(ნაკვეთი #2)

ფ/პ ალა ბანძელაძე
17.03.14     
18.03.34

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

215 1001485
მდ. მტკვარზე „რუსთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქ.რუსთავის მიმდებარედ)

შპს „გზატკეცილი 
+“

17.03.14     
18.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
121 500 მ3

4.05 ჰა ვადა გაუვიდა



216 1001486

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარედ) 

ფ/პ ნინელი 
ჯანაშია

17.03.14     
18.03.16

ჯამური 
მოპოვება       
16 200 მ3

0.54 ჰა ვადა გაუვიდა

218 1001488

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს მიმდებარედ)

შპს „ტერმინალი“  ს/კ 220004616  
17.03.14     
18.03.39

26 280   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

219 1001489

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხამისკურის მიმდებარედ)

შპს „ტერმინალი“  ს/კ 220004616  
17.03.14     
18.03.29

1095    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

220 1001490

მდ. ალაზანზე „ალაზნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ახმეტის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მატანის მიმდებარედ)

ფ/პ დავით 
უძილაური

21.03.14     
22.03.15

ჯამური 
მოპოვება       

5400 მ3
0.18 ჰა ვადა გაუვიდა

221 1001491

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპში, გიორგი 
სააკაძის ქ. №110)

შპს „მონტე“ ს/კ 245441295
21.03.14     
22.03.39

400    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

222 1001492

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საგურამო)

შპს „კამპა“ ს/კ 204550645  
21.03.14     
22.03.39

28 500   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



223 1001493

მდ. რიონზე „რიონის“ (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
მიმდებარედ)

შპს 
„ინტერნეიშენელ 
ტრანს ენერჯი 

კომპანი“

21.03.14     
22.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
654 600 მ3

21.82 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1165/ს 
07.08.18წ.

224 1001494

ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო კაპანახჩის 
მიმდებარედ)

შპს „გარდაბნის 
საგზაო 

სამმართველო“

21.03.14     
22.03.17

ჯამური 
მოპოვება       44 

400 მ3
1.11 ჰა ვადა გაუვიდა

225 1001495

მდ. იორზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
თიანეთი)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

21.03.14     
22.03.18

ჯამური 
მოპოვება       60 

600 მ3
2.02 ჰა ვადა გაუვიდა

226 1001496

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გურჯაანში, 
ევდოშვილის ქ. №37)

შპს „აისი“   ს/კ 227721310 
24.03.14     
25.03.39

20 000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

227 1001497

მდ. მტკვარზე 
„დოღლიაურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დოღლიაურის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ სფეისი“
24.03.14     
26.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
275 700 მ3

9.19 ჰა ვადა გაუვიდა

228 1001498

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოდა)

ააიპ „სამრევლო 
საზოგადოება 
შავნაბადა“

24.03.14     
23.03.37

ჯამური 
მოპოვება       
752 500 მ3

0.2 ჰა

1000461 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ალექსანდრე 
გაბრიჭიძეს                  
გაუქმდა ბრძ.№279  
01.05.14წ.



229 1001499

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოდა)

ფ/პ ალექსანდრე 
გაბრიჭიძე

ს/ნ 204429840  
24.03.14     
23.03.37

ჯამური 
მოპოვება       
160 000 მ3

0.2 ჰა

1000461 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ააიპ 
„სამრევლო 
საზოგადოება 
შავნაბადა“-მ

230 1001502

მიწისქვეშა თერმული წყლის  
გარეგანი მოხმარების 
(სააბაზანო) მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წრომი)

ფ/პ გიორგი 
კირაღიანი

24.03.14     
13.04.37

30 მ3/დღღ 0.07 ჰა
1000522 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ილია ქარქაშაძემ

231 1001504

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საბუეს მიმდებარედ)

ფ/პ ვახტანგ 
ლიპარტიანი

24.03.14     
25.03.39

340   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1297/ს 
21.08.17წ.

232 1001506

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

24.03.14     
25.03.17

14 600   
მ3/წელიწადში

0.28 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№136/ს 
03.02.15წ.

233 1001507

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარედ)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

24.03.14     
25.03.16

3650   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№135/ს 
03.02.15წ.



234 1001508

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ბუკიას ქ. 
№23ა (ნაკვ.№1)

ი/მ „მერაბ 
გოდერიძე“

ს/კ 
53001022820   

24.03.14     
25.03.29

7300  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

235 1001509

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ნიკეას 
ქ. შესახვევი I, №6)

შპს „არადანი“  ს/კ 212822178  
24.03.14     
25.03.39

18 250   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

236 1001511

მდ. აბანოს ხევზე „აბანოს 
ხევის“ (I და II უბანი) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლაფაანთკარის მიმდებარედ)

შპს „ბექანასი“
25.03.14     
26.03.19

ჯამური 
მოპოვება 

ორივე უბანზე  
144 900 მ3

4.83 ჰა ვადა გაუვიდა

237 1001512

მდ. აბაშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი აბაშის მიმდებარედ)

ფ/პ ირაკლი 
კუპრავა

28.03.14     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება      

7269 მ3
0.33 ჰა

1001095 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეგა სერვის 
ცენტრი“-მა                      
ვადა გაუვიდა

238 1001514

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურდღელურის (აჩინებული) 
მიმდებარედ)

ფ/პ ლეილა 
გაბიტაშვილი

28.03.14     
29.03.39

47 000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

239 1001515

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯუღაანის მიმდებარედ)

შპს „G Pარადისე“ ს/კ 431168149  
28.03.14     
29.03.39

48 180   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



240 1001516

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბორჯომში, 
წმინდა ნინოს ქ. №3)

ფ/პ ალექსანდრე 
ხარებავა

28.03.14     
29.03.39

365    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№779  
05.09.14წ.

241 1001517

მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის (I და 
II უბანი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარედ)

შპს „თიმალი“
28.03.14     
29.03.19

ჯამური 
მოპოვება 

ორივე უბანზე  
175 200 მ3

5.84 ჰა ვადა გაუვიდა

242 1001518

„ხეკორძის“ ტუფოქვიშაქვების 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხეკორძი)

შპს „ანთეგი“ ს/კ 404925505  
28.03.14     
27.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
21 540.8 მ3

0.44 ჰა

1000170 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დიდოსტატი +“-მა 
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
27 ივლისის #21-
05/68237 წერილით

243 1001519

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, შევჩენკოს ქ. 
№20 ნაკ.№5(01/992)

შპს „ევრაზიან 
სტილს“

ს/კ 204552108  
01.04.14     
02.04.39

15 000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

244 1001522
მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
სამტრედიის მიმდებარედ)

შპს 
„ინტერნეიშენელ 
ტრანს ენერჯი 

კომპანი“

01.04.14     
02.04.18

ჯამური 
მოპოვება      53 

100 მ3
1.77 ჰა ვადა გაუვიდა

245 1001523
მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
სამტრედიის მიმდებარედ)

შპს 
„ინტერნეიშენელ 
ტრანს ენერჯი 

კომპანი“

01.04.14     
02.04.18

ჯამური 
მოპოვება      54 

600 მ3
1.82 ჰა ვადა გაუვიდა



246 1001524

მდ. ჭერმისხევზე 
„ჭერმისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეგაანის მიმდებარედ)

ფ/პ გია 
სამნიაშვილი

01.04.14     
02.04.16

ჯამური 
მოპოვება       
21 000 მ3

0.7 ჰა ვადა გაუვიდა

247 1001526

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურში, 
სააკაძის ქ. №100)

შპს „სავანელი“  ს/კ 243863271  
03.04.14     
04.04.34

1825    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

248 1001527

„ცხრაწყაროს“ ღორღის 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისჯვარის მიმდებარედ)

ი/მ „ჯემალ 
გულბანი“

ს/კ 
36001014648   

04.04.14     
06.03.34

ჯამური 
მოპოვება       
120 000 მ3

3 ჰა
1001465 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ჯემალ გულბანმა

249 1001528

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ (II 
და III უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „ნუგეში“
04.04.14     
14.12.18

ჯამური 
მოპოვება      55 

500 მ3
1.85 ჰა

1001410 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ტრანსპორტელს“     
1001470 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცაფ/პ 
კახი შინჯიაშვილმა

250 1001529

„ლეჟბადინის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „ნუგეში“   ს/კ 416311002 
04.04.14     
03.08.31

ჯამური 
მოპოვება      60 

080 მ3
2.44 ჰა

1000161 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ თხელიძემ   
1000826 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ტრანსპორტელმა“   
1001473 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახი 
შინჯიაშვილმა



251 1001530

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. საგარეჯოს 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
№3)

შპს „საამო“ ს/კ 204380106  
10.04.14     
11.04.39

10 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

252 1001531

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგიწმინდას მიმდებარედ)

შპს „საამო“ ს/კ 204380106  
10.04.14     
11.04.39

10 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

253 1001532

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქ. №88 
(ნაკვეთი 7-2-1)

შპს „ქუთაისის 
ავტომექანიკური 

ქარხანა“
ს/კ 202236794  

10.04.14     
11.04.29

14 600    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

254 1001533

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქ. №88 
(ნაკვეთი 9)

შპს „ქუთაისის 
ავტომექანიკური 

ქარხანა“
ს/კ 202236794  

10.04.14     
11.04.29

365    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

255 1001534

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქ. №88 
(ნაკვეთი 6-1)

შპს „ქუთაისის 
ავტომექანიკური 

ქარხანა“
ს/კ 202236794  

10.04.14     
11.04.29

8760    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

256 1001535

„მარტვილის“ სააგურე თიხის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სერგიეთის მიმდებარედ)

შპს „წითელი 
აგური“

11.04.14     
23.04.15

ჯამური 
მოპოვება      32 

300 მ3
3.23 ჰა

1001114 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                 
ვადა გაუვიდა



257 1001536

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სერგიეთის მიმდებარედ)

შპს „წითელი 
აგური“

ს/კ 421268005  
11.04.14     
23.04.38

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა
1001115 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

258 1001537

„მარტვილის“ სააგურე თიხის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სერგიეთის მიმდებარედ)

შპს „წითელი 
აგური“

11.04.14     
26.04.15

ჯამური 
მოპოვება     4 

400 მ3
0.44 ჰა

1001130 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა

259 1001541

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისი, 
კრწანისის ტყეპარკის 
ტერიტორია)

შპს „ImpEx Group“
22.04.14     
17.07.16

ჯამური 
მოპოვება      98 

025 მ3
5.34 ჰა

00659 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გელა ცუხიშვილმა  
შპს „ალგე-მინერალზე“ 
გაცემული 00768 
ლიცენზია 
გადაფორმდა           
100842 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„IმპEხ Gროუპ“-ს   
1001042 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქართული 
ცემენტი“-მა

260 1001542

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „ელიტ 
ჯგუფი“

ს/კ 205218343  
22.04.14     
21.11.27

ჯამური 
მოპოვება       
156 509 მ3

1,86 ჰა

100083 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კამილ ალიევმა    
100479 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მმას“-მ                 
1000242 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაზალტის ქვა“-მ

261 1001543
მდ. ნატანებზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ.ოზურგეთის 
მიმდებარედ)

ფ/პ თეოფილე 
ხმელიძე

22.04.14     
23.04.16

ჯამური 
მოპოვება      30 

000 მ3
1.0 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#123/ს 
25.01.16წ.



262 1001544

მდ. ცხენისწყლის (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაჩხეტაურის მიმდებარედ)

შპს „ქვიშის 
მრეწველთა 
ამქარი“

22.04.14     
23.04.18

ჯამური 
მოპოვება      55 

800 მ3
1.86 ჰა ვადა გაუვიდა

263 1001545

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჭრეთი)

შპს „კარმენ K“
22.04.14     
23.04.39

11 500    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1807/ს 
09.11.16წ.

264 1001546

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორია)

ფ/პ ზაური 
მამუკაშვილი

22.04.14     
23.04.34

1095   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

265 1001547

მდ. ქციაზე „კუშის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუშის მიმდებარედ)

ფ/პ არუტიუნ 
ავეტიანი

22.04.14     
23.04.16

ჯამური 
მოპოვება      23 

400 მ3
0.78 ჰა ვადა გაუვიდა

266 1001551

მდ. ყვირილაზე „ჩოლაბურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღვანკითის მიმდებარედ)

შპს „ბაზილიკა“
01.05.14     
02.05.18

ჯამური 
მოპოვება      57 

900 მ3
1.93 ჰა ვადა გაუვიდა

267 1001552

მდ. ფოცხივისწყალზე 
„ფოცხოვის-წყლის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ქ.ახალციხის მიმდებარედ)

შპს 
„მესხეთავტოგზა“

01.05.14     
02.05.17

ჯამური 
მოპოვება      33 

600 მ3
1.12 ჰა ვადა გაუვიდა



268 1001553

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირის 
მიმდებარედ)

შპს „ლიბრა“
01.05.14     
02.05.18

ჯამური 
მოპოვება      74 

700 მ3
2.49 ჰა ვადა გაუვიდა

269 1001554

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
№20 (ნაკვეთი№1-1/1)

ი/მ „ნუნუ სახვაძე“
ს/კ 

60001009656   
01.05.14     
02.05.34

3650   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

270 1001555

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუდაურის მიმდებარედ)

სსიპ 
„ტექნოლოგიური 
განვითარების 

ფონდი“

ს/კ 205298211  
01.05.14     
04.04.33

450 მ3/დღღ 0.07 ჰა

სსიპ „გუდაურის 
განვითარების ფონდი“-
ზე გაც. 1001062 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

271 1001556

წყაროს წყლის 
(წყალმომარაგება) მოპოვება 
(ყაზბეგში, დაბა გუდაურის 
მიმდებარედ)

სსიპ 
„ტექნოლოგიური 
განვითარების 

ფონდი“

ს/კ 205298211  
01.05.14     
03.03.35

518 მ3/დღღ 0,07 ჰა

100818 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გუდაური წყალმა“ 
სსიპ „გუდაურის 
განვითარების ფონდი“-
ზე გაც. 1000271 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

272 1001558

მდ. მტკვარზე „ყარათაღლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 
ყარათაღლას მიმდებარედ)

შპს „Caucasus 
Trading Company“

08.05.14     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება      62 

400 მ3
2.08 ჰა

1001091 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა  
შპს „საქართველოს 
საპატრიარქოს 
კრწანისის ტყე-პარკი“-
მა                  1001295 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა ფ/პ დავით 
მაჭარაშვილმა



273 1001559

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „გუმი“ 
14.05.14     
15.05.17

ჯამური 
მოპოვება      33 

000 მ3
1.1 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#690/ს 
06.05.16წ.

275 1001563

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურში, 
ბორჯომის ქ. №156)

ი/მ „ნიკოლოზ 
ტალახაძე“

14.05.14     
02.06.36

დღე-ღამეში    3 
მ3       

0.07 ჰა

1000103 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ანრი ნოზაძემ          
გაუქმდა ბრძ.#571/ს 
04.05.15წ.

276 1001565

მდ. იორზე „ლელოვანის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლელოვანი)

ღსს სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

14.05.14     
07.05.16

ჯამური 
მოპოვება      72 

900 მ3
2.43 ჰა

1000047 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება

277 1001566

„ქუთაისის“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარედ)

შპს „თაზო-M“
14.05.14     
15.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
93 891 მ3

1.44 ჰა

1000811 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა ლანჩავამ         
გაუქმდა ბრძ.#174/ს 
08.02.18წ.

279 1001568

მდ. არაგვზე „ფასანაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭართალის მიმდებარედ)

შპს „ჯი დი ეს 
2007“

16.05.14     
17.05.18

ჯამური 
მოპოვება      50 

100 მ3
1.67 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#284/ს 
26.02.18წ.

280 1001569

მდ. დებედაზე „არაფლოს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არაფლოს მიმდებარედ)

შპს „დებედა“
16.05.14     
17.05.18

ჯამური 
მოპოვება      60 

000 მ3
2 ჰა ვადა გაუვიდა



281 1001571

მდ. გუჯარეთის წყალზე 
„გუჯარულას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი-4“
16.05.14     
17.05.16

ჯამური 
მოპოვება      21 

300 მ3
0.71 ჰა ვადა გაუვიდა

282 1001572

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგიწმინდას მიმდებარედ)

შპს „ნასადგომარი“ ს/კ 238110450  
19.05.14     
20.05.39

30 000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

283 1001573

მდ. ყვირილაზე 
„ნახშირღელეს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელე)

შპს „მოზაიკა“
19.05.14     
20.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

2 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
20 ივლისის #21-
05/65407 წერილით

284 1001574

მდ. მაშავერაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვეშის მიმდებარედ)

შპს „ლავა“
19.05.14     
20.05.16

ჯამური 
მოპოვება      26 

400 მ3
0.88 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1442/ს 
07.09.15წ.

285 1001576

„ქვემო ბოლნისის“ ტუფის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიდიპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ბოლნისი)

შპს „კანტი“ ს/კ 406110596  
19.05.14     
20.05.24

ჯამური 
მოპოვება      11 

000 მ3
0.22 ჰა

286 1001577

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხის მიმდებარედ)

შპს „ჩინეთის 
რკინიგზის 23-ე 
ბიუროს ჯგუფის 
მუდმივმოქმედი 

ფილიალი“

19.05.14     
20.05.19

5000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



287 1001580

მდ. ჭერმისხევზე 
„ჭერმისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის მიმდებარედ)

ფ/პ ზურაბ 
უტიაშვილი

23.05.14     
24.05.16

ჯამური 
მოპოვება      29 

700 მ3
0.99 ჰა ვადა გაუვიდა

288 1001581

მდ. ყვირილაზე „ჩოლაბურის“ 
(I, II და III უბანი) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ეწერის მიმდებარედ)

შპს „ერთობლივი 
საწარმოს ტოდინი-

ტაკენაკას 
ფილიალი 

საქართველოში“

23.05.14   
24.05.19

ჯამური 
მოპოვება      
751 500 მ3

25.05 ჰა ვადა გაუვიდა

289 1001582

მდ. ენგურზე „დარჩელის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდში, სოფ. დარჩელის 
მიმდებარედ)

ი/მ „მეგონა 
ნიკოლაძე“

23.05.14     
03.03.15

ჯამური 
მოპოვება      37 

908 მ3
2,3 ჰა

100813 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ოთარი კოდუა“-მ    
ვადა გაუვიდა

290 1001584

მდ. მულხურაზე „ჭოლაშის (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოლაშის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ 
ქონსთრაქშენ“

23.05.14     
23.05.18

ჯამური 
მოპოვება      49 

800 მ3
1.66 ჰა ვადა გაუვიდა

291 1001586

მდ. ყვირილის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“

23.05.14     
23.05.17

ჯამური 
მოპოვება      31 

800 მ3
1.06 ჰა ვადა გაუვიდა

292 1001587

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. №30)

ფ/პ ნოდარ 
ჯახველაძე

23.05.14     
23.05.39

4000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#887/ს 
08.06.16წ.



293 1001588

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტროიაზე, ნიკეას ქ. 
№12ა/10ა (ნაკვეთი 2)

შპს „ალექსანდრა“ ს/კ 206347791  
23.05.14     
23.05.24

1800   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

294 1001589

„დოღლაურის“ თიხიანი 
კონგლომერატების (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დოღლაურის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

23.05.14     
23.05.15

ჯამური 
მოპოვება      83 

000 მ3
1.66 ჰა ვადა გაუვიდა

295 1001590

„წვერის“ თიხიანი 
კონგლომერატების (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წვერის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

23.05.14     
23.05.15

ჯამური 
მოპოვება      
500 800 მ3

6.26 ჰა ვადა გაუვიდა

296 1001591

„ქვენატკოცას“ თიხიანი 
კონგლომერატების (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვენატკოცას მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

23.05.14     
23.05.15

ჯამური 
მოპოვება      
128 000 მ3

2.56 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#407/ს       
01.04.15წ.

297 1001592

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტროიაზე, მარნეულის ქ. 
№2

ფ/პ მარინა ონიანი
23.05.14     
23.05.19

1825   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

298 1001593

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტროიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. №8

ფ/პ აკაკი მინდაძე
23.05.14     
23.05.39

400   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



300 1001595

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჰერეთისკარი)

შპს „კაბალაზი“
23.05.14     
24.07.14

ჯამური 
მოპოვება      

2600 მ3
0,75 ჰა

100579 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვეფხვია ვეფხვაძემ  
1001255 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქვიბი“-მა           
ვადა გაუვიდა

301 1001596

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიდიპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის) მიმდებარედ

ფ/პ დავით 
გობეჯიშვილი

27.05.14     
28.05.15

ჯამური 
მოპოვება      12 

000 მ3
0.4 ჰა ვადა გაუვიდა

302 1001597

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჭრეთის ტერიტორიაზე)

შპს „ამბასადორი“
27.05.14     
28.05.39

7300   
მ3/წელიწადში 

(ოთხივე 
ჭაბურღილზე)

0.28 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1449/ს 
09.09.15წ.

303 1001598

მდ. კაბალზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგეთის მიმდებარედ)

შპს „განთიადი“
27.05.14     
28.05.19

ჯამური 
მოპოვება      60 

300 მ3
2.01 ჰა

ყადაღა დაედო 
საგამოძიებო 
დეპარტამენტის 
თბილისის მთავარი 
სამმართველოს 2016 
წლის 22 ნოემბრის 
#0008920669 წერილით

304 1001599

მდ. მაშავერაზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის (ტაშტიკულარი) 
მიმდებარედ)

შპს „ევრაზია 2013“
27.05.14     
28.05.19

ჯამური 
მოპოვება      
113 200 მ3

5.66 ჰა ვადა გაუვიდა

305 1001602

„ვარევანის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარევანი)

ფ/პ გარიკ 
ზარმარიანი

28.05.14     
19.10.16

ჯამური 
მოპოვება      

5110 მ3
0.18 ჰა

1000230 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ლეილა 
მურადიან“-მა                  
ვადა გაუვიდა



306 1001603

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურში, 
იმერეთის ქ. №47-ში)

ფ/პ გიორგი 
მჭედლიშვილი

28.05.14     
28.05.39

1095   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

307 1001604

მდ. ქსანზე „ქსნის“ (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „ნეზლობა“
28.05.14     
28.05.19

ჯამური 
მოპოვება      
159 900 მ3

5.33 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1443/ს 
14.09.17წ.

308 1001606

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაქალაქევის მიმდებარედ)

ფ/პ ავთანდილ 
თალაკვაძე

30.05.14     
31.05.15

1800   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

309 1001607

მდ. იორზე „თიანეთის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
თიანეთის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

30.05.14     
31.05.19

ჯამური 
მოპოვება      
264 300 მ3

8.81 ჰა ვადა გაუვიდა

310 1001608

მდ. მტკვარზე „გომი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

30.05.14     
31.05.19

ჯამური 
მოპოვება       

1 074 600 მ3
35.82 ჰა ვადა გაუვიდა

311 1001609

მდ. რიონზე „საჯავახოს“ 
ქვიშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯავახოს მიმდებარედ)

შპს „ALEX“
30.05.14     
31.05.19

ჯამური 
მოპოვება      
366 000 მ3

12.2 ჰა ვადა გაუვიდა



312 1001610

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. №10-
ის დასავლეთით, შესახ. II)

ფ/პ კარლო 
ჯანელიძე

30.05.14     
31.05.34

1 825 
მ3/წელიწადში 

0.07 ჰა

313 1001612

მდ. აბაშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი აბაშა)

ფ/პ ტრისტან 
ჭანტურია

30.05.14     
31.05.19

ჯამური 
მოპოვება      91 

500 მ3
3.05 ჰა ვადა გაუვიდა

314 1001613

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „საქართველოს 
ნერგები“

30.05.14     
31.05.39

250  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#2164/ს 
25.12.15წ.

315 1001614
მდ. ჩხარის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ბორანი“
30.05.14     
31.05.15

ჯამური 
მოპოვება      2 

700 მ3
0.09 ჰა ვადა გაუვიდა

316 1001615

მიწისქვეშა მტკნარი (ორი 
ჭაბურღილი) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფლების მარტყოფისა და 
სააკაძის მიმდებარედ

შპს „ჩირინა“
30.05.14     
31.05.39

10 950 
მ3/წელიწადში 

(ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად)

0.14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1344/ს 
19.08.16წ.

317 1001616

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაქლას მიმდებარედ)

შპს „მშენბარი“
30.05.14     
31.05.17

ჯამური 
მოპოვება      39 

900 მ3
1.33 ჰა ვადა გაუვიდა



318 1001617

მდ. მტკვარზე „რუსთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარათაღლას მიმდებარედ)

შპს „მშენბარი“
30.05.14     
31.05.19

ჯამური 
მოპოვება      81 

900 მ3
2.73 ჰა ვადა გაუვიდა

319 1001618

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თელავში, 
ალაზნის გამზ. №4)

სს „გამა“
30.05.14     
31.05.19

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

320 1001619

„თეძამის“ ცეოლითშემცველი 
ტუფების მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხოვლეს მიმდებარედ)

შპს 
„სატრანსპორტო 
ლოჯისტიკური 
ცენტრი გმტ 

(GMT)“

30.05.14     
31.05.24

ჯამური 
მოპოვება      51 

300 ტ
0.95 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#179/ს 
09.02.18წ.

321 1001620

„ბერთას“ საღორღე 
ნედლეულის მოპოვება 
(წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბერთას მიმდებარედ)

შპს „ენკა ინშაათ 
ვე სანაი ანონიმ 

შირქეთის 
ფილიალი 

საქართველოში“

30.05.14     
31.05.19

ჯამური 
მოპოვება      
250 000 მ3

21.5 ჰა ვადა გაუვიდა

322 1001621
მდ. ცხენისწყალზე „ილორის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
სამტრედიის მიმდებარედ)

შპს 
„ინტერნეიშენელ 
ტრანს ენერჯი 

კომპანი“

02.06.14     
03.06.19

ჯამური 
მოპოვება      
153 300 მ3

5.11 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1165/ს 
07.08.18წ.

323 1001622

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს 
„ინტერნეიშენელ 
ტრანს ენერჯი 

კომპანი“

02.06.14     
03.06.19

ჯამური 
მოპოვება      81 

900 მ3
2.73 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1436/ს 
07.09.15წ.



324 1001626

„ბურნაშეთის“ ვულკანური 
ქვიშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (წალკას 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბურნაშეთის მიმდებარედ)

შპს „გპ+“
02.06.14     
03.06.19

ჯამური 
მოპოვება      78 

000 მ3
1.56 ჰა ვადა გაუვიდა

325 1001627

მდ. რიონზე „ზეინდარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეინდარის მიმდებარედ)

ფ/პ მზია სიგუა
02.06.14     
03.06.16

ჯამური 
მოპოვება      27 

300 მ3
0.91 ჰა ვადა გაუვიდა

326 1001628

„ლებაჩეს“ კირქვის (საღორღე) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლებაჩეს მიმდებარედ)

ი/მ „ტარიელ 
პაპავა“

ს/კ 
29001015344  

02.06.14     
03.06.29

ჯამური 
მოპოვება      53 

000 მ3
0.53 ჰა

327 1001629

„კურსების“ ტეშენიტის 
(მარცხენა მხარე) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურსების მიმდებარედ)

შპს „ქართული 
გრანიტი“

ს/კ 404948508   
02.06.14     
03.06.34

ჯამური 
მოპოვება      
315 520 მ3

2.36 ჰა

328 1001630

„კურსების“ ტეშენიტის 
(მარჯვენა მხარე) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურსების მიმდებარედ)

შპს „ქართული 
გრანიტი“

ს/კ 404948508  
02.06.14     
03.06.34

ჯამური 
მოპოვება      
180 000 მ3

1.59 ჰა

329 1001631

მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

სს 
„მშენმექანიზაცია“

02.06.14     
28.08.15

ჯამური 
მოპოვება      18 

300 მ3
0.61 ჰა

1001283 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა ბეკოშვილმა    
1001329 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                   
1001453 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინერტი ჯორჯია“-
მ



330 1001632

მდ. ჭერმისხევზე 
„ჭერმისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუკუზანის მიმდებარედ)

შპს 
„კახეთავტოგზა“

02.06.14     
03.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
52 200 მ3

1.74 ჰა ვადა გაუვიდა

331 1001634

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარი)

შპს „გზამშენი“
03.06.14     
23.05.18

ჯამური 
მოპოვება      72 

000 მ3
2.4 ჰა

1001585 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სერგო ოვანოვმა

332 1001635

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ორახელაშვილის ქ. №7გ 
(ნაკვეთი 1-3-1-2)

შპს „ლიცა“ ს/კ 412685063  
04.06.14     
05.06.29

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

333 1001636

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ზ. 
გამხასურდიას ქ. №45 
(ყოფილი რუსთაველის გამზ. 
№163)

შპს „საბა“ ს/კ 212802109  
04.06.14     
05.06.39

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

334 1001637

მდ. ყვირილის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელეს მიმდებარედ)

შპს „დალა 73“
04.06.14     
05.06.17

ჯამური 
მოპოვება      34 

200 მ3
1.14 ჰა ვადა გაუვიდა

335 1001638

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ (I და II უბანი) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარედ)

ი/მ „ამირან 
ბუჩაიძე“

04.06.14     
05.06.15

ჯამური 
მოპოვება      

4500 მ3
0.15 ჰა ვადა გაუვიდა



336 1001640
მდ. დიდ ლიახვზე „ლიახვის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
გორის მიმდებარედ)

შპს „ე.ი.ლ.ჯ“
04.06.14     
05.06.19

ჯამური 
მოპოვება      97 

500 მ3
3.25 ჰა ვადა გაუვიდა

337 1001641

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. №43 

ფ/პ ვლადიმერ 
კავთელაშვილი

04.06.14     
05.06.39

3650        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

338 1001643

მდ. კაბალზე „კაბალის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგეთის მიმდებარედ)

შპს „ანდეზიტი“
10.06.14     
11.06.19

ჯამური 
მოპოვება      82 

200 მ3
2.74 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1138/ს 
27.07.17წ.

339 1001644

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭრებალოს მიმდებარედ)

შპს „ამბროლაური 
გზა-7“

10.06.14     
11.06.16

ჯამური 
მოპოვება      30 

000 მ3
1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

340 1001646

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კირიხლოს მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

16.06.14     
17.06.19

ჯამური 
მოპოვება      93 

300 მ3
3.11 ჰა ვადა გაუვიდა

341 1001647

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუშჩის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

16.06.14     
17.06.19

ჯამური 
მოპოვება      97 

800 მ3
3.26 ჰა ვადა გაუვიდა



342 1001648

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგიწმინდას მიმდებარედ)

შპს „ბატონო“ ს/კ 204461279  
16.06.14     
17.06.39

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

343 1001649

„სუფსის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსა)

შპს „მშენი 2014“
16.06.14     
15.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
78 600 მ3

2.62 ჰა

1000457 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნიკალა 2012“-მა   
ვადა გაუვიდა

344 1001653

მდ. ნატანებზე „მერიის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „ხიდი“
16.06.14     
09.11.17

ჯამური 
მოპოვება      

680 მ3
0.65 ჰა

1001361 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ მეგრელიძე  
1001400 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ქვაკუთხედს“ და შპს 
„გზამშენს“

345 1001654

მდ. ნატანებზე „მერიის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „ქვაკუთხედი“
16.06.14     
09.11.17

ჯამური 
მოპოვება      15 

000 მ3
0.5 ჰა

1001361 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ მეგრელიძე  
1001400 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა

346 1001657

„სქურის“ მინერალური წყლის 
(ჩამოსასხმელად) მოპოვება 
(წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
სქურის მიმდებარედ)

შპს „ანაკლია“
16.06.14     
13.11.18

5 მ3/დღღ 0,07 ჰა

100274 ლიცენზიაში 
ცვლილება        გაცემის 
ბრძანებაში დამატება    
1001280 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქართული ბრენდ“-
მა               1001309 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „სქური“-
მა



347 1001658

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მატანის მიმდებარედ)

ი/მ „კახა 
მამუკელაშვილი“

16.06.14     
15.05.15

ჯამური 
მოპოვება      10 

500 მ3
0.35 ჰა

1001560 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ივერ 
მამუკელაშვილმა

348 1001659

გამოფიტული 
ტუფობრექჩიების (საშენი 
მასალა) მოოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯავახოს მიმდებარედ)

შპს „მზიანი“
16.06.14     
05.06.19

ჯამური 
მოპოვება      1 

951 000 მ3
19.51 ჰა

1001639 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ფრიდონ 
გიგინეიშვილმა               
ყადაღა დაედო

349 1001661

„ლანჩხუთის“ (გამოფიტული) 
ტუფობრექჩიის (საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში სოფ. 
ქვემო შუხუთის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“
27.06.14     
31.05.24

ჯამური 
მოპოვება      50 

000 მ3
1.0 ჰა

1001605 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზურაბ მეგრელიძემ   
გაუქმდა ბრძ.#1746/ს 
25.10.16წ.

350 1001663

„კაზრეთის“ ტუფობრექჩიების 
(საშენი მასალა) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაზრეთის მიმდებარედ)

სს „RMG Copper“
27.06.14     
07.05.17

ჯამური 
მოპოვება      
273 000 მ3

3.9 ჰა

1001557 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კავკასიის სამთო 
ჯგუფი“-მა                 
გაუქმდა ბრძ.#1840/ს 
15.11.16წ.

351 1001664

„ჭივჭავის II“-ის ტუფის 
მოპოვება (თეთრიწყაროის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ივანოვკა) 

შპს „ბლექ სი 
სტოუნი“

27.06.14     
03.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
64 114 მ3

0,59 ჰა

0000149 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნიკოლოზ 
თარგამაძემ

352 1001665

მდ. ნატანებზე „დვაბზუს“ (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუ)

შპს „კოლხი 2013“
02.07.14     
03.07.19

ჯამური 
მოპოვება       
88 800 მ3

2.96 ჰა ვადა გაუვიდა



353 1001667

„ეკლარის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარედ)

შპს „გილა“
02.07.14     
03.07.19

ჯამური 
მოპოვება       

5600 მ3
0.28 ჰა ვადა გაუვიდა

354 1001668

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, აკ.წერეთლის 
ქ. №192 ნაკვეთი 3-1-3)

სს „ქუთაისის 
ლითოფონის 

ქარხანა“
ს/კ 212670279  

09.07.14     
10.07.39

18 250      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

355 1001669

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დობერაზენის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ენერჯი გრუპ“

09.07.14     
10.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
45 900 მ3

1.53 ჰა ვადა გაუვიდა

356 1001671

„გოგნის“ კირქვის (საღორღე 
ნედლეული) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოგნი)

შპს „როუდ 
გრავერ“

 ს/კ 451522040  
10.07.14     
06.04.32

ჯამური 
მოპოვება       
60 535 მ3

1.27 ჰა

1000516 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საბა+“-მა                   
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
17 მარტის 21-05/37233 
წერილით ყადაღა 
დაედო აღსრულების 
ეროვნული ბიუროს 
2017 წლის 16 
აგვისტოს წერილით

357 1001674

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიაში, 
კაკაბაძის ქ. №10)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
11.07.14     
12.07.39

5475       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



358 1001675

მდ. არაგვზე „არაგვისპირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეულის მიმდებარედ)

შპს „გონიო“
11.07.14     
12.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
34 500 მ3

1.15 ჰა ვადა გაუვიდა

359 1001676

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ, 
ქვემო სალარი)

შპს „ზენიტ 
ფროფერთი“

  ს/ნ 206337793 
17.07.14     
15.06.37

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა
1000620 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

360 1001677

მდ. ძირულაზე „შორაპნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შორაპანი)

ფ/პ თეიმურაზ 
პერანიძე

17.07.14     
18.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
19 800 მ3

0.66 ჰა ვადა გაუვიდა

361 1001678

მდ. მტკვარზე „ცხრამუხის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ცხრამუხის მიმდებარედ)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

17.07.14     
18.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
32 400 მ3

1.08 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1339/ს 
18.08.16წ.

362 1001679

მდ. ანაგის ხევზე „ანაგის 
ხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანაგის მიმდებარედ)

შპს „ინტერ 
პლიუსი“

17.07.14     
18.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
43 000 მ3

2.15 ჰა ვადა გაუვიდა

363 1001680

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურში, 
ბორჯომის ქ. №196)

ი/მ „დავით 
ცერცვაძე“

ს/კ 
57001050554   

17.07.14     
18.07.24

5475       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



364 1001682

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
მიმდებარედ)

შპს „დარი+“ ს/კ 212909325  
18.07.14     
19.07.39

12 000       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

365 1001684

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვი)

შპს 
„თრანსპორტერ“

18.07.14     
19.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
31 500 მ3

1.05 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#966/ს 
01.07.15წ.

366 1001685

მდ. რიონზე „ვარციხის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ)

შპს „ფაზისი“
18.07.14     
19.07.19

ჯამური 
მოპოვება       
67 200 მ3

2.24 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1608/ს 
03.10.16წ.

367 1001686

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, ჭონქაძის ქ. 
№6)

ფ/პ ავთანდილ 
უნაფქოშვილი

18.07.14     
19.07.24

1825       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#359/ს 
14.03.18წ.

368 1001687

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საგურამოს მიმდებარედ)

სს „ქართული 
ლუდის კომპანია“

22.07.14     
23.07.39

365 000 (182 500 
ჩამოსასხმელი, 

182 500 
სამეწარმეო)    

მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1108  
28.10.14წ.

369 1001689

„წითელი ქვის ხევის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(დუშეთის რ-ნი, სოფ. 
ანანურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სტოუნ გრუპ“
22.07.14     
30.06.17

ჯამური 
მოპოვება       

888 მ3
0,39 ჰა

00660 ლიცენზია 
მთლიანაა გადასცა ი/მ 
„ზურაბ 
ბადალაშვილი“-მა



371 1001694

„ვერეს“ დიაბაზის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ატენის მიმდებარედ)

შპს „ლაშა-
გიორგი“

ს/კ 417875641  
24.07.14     
27.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
18 600 მ3

0.31 ჰა

1001246 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
კაკალაშვილმა

372 1001695

მდ. კაბალზე „კაბალის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლაფნიანის მიმდებარედ)

შპს „ლება“
29.07.14     
30.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
40 800 მ3

1.36 ჰა ვადა გაუვიდა

373 1001696

მდ. კაბალზე „კაბალის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგეთის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ხარშილაძე

29.07.14     
30.07.19

ჯამური 
მოპოვება       
124 200 მ3

4.14 ჰა ვადა გაუვიდა

374 1001698

მდ. ტეხურაზე „ძველი 
სენაკის“ ქვიშა, ხრეშის (I და II 
უბანი) მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი სენაკი)

სს „არქეოპოლისი“
29.07.14     
30.07.19

ჯამური 
მოპოვება       
102 900 მ3

3.43 ჰა ვადა გაუვიდა

375 1001699

მდ. ჭერმისხევზე 
„ჭერმისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის მიმდებარედ)

შპს „ლუქს 
სერვისი“

29.07.14     
30.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
30 300 მ3

1.01 ჰა ვადა გაუვიდა

376 1001701

მდ. ჯუმზე „დარჩელის“ (I და 
II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელის მიმდებარედ)

ი/მ „გიგა გვილავა“
31.07.14     
01.08.16

ჯამური 
მოპოვება       
15 900 მ3

0.53 ჰა ვადა გაუვიდა



377 1001702

მდ. ფოცხოვისწყალზე 
„ახალციხის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალხიციხის 
მუნიციპალიტეტი)

შპს „ასტორია“
31.07.14     
01.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
210 300 მ3

7.01 ჰა ვადა გაუვიდა

379 1001705

„ოხომირას“ ტეშენიტის 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოკას მიმდებარედ)

შპს „ლოლაშენი 
2009“

ს/კ 205275183  
31.07.14     
01.08.34

ჯამური 
მოპოვება       
49 700 მ3

3.55 ჰა

380 1001706

მდ. ნატანებზე „დვაბზუს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი-18“
31.07.14     
01.08.16

ჯამური 
მოპოვება       
21 000 მ3

0.7 ჰა ვადა გაუვიდა

381 1001708

მდ. თერგზე „კობის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კობის მიმდებარედ)

შპს „სახელმწიფო 
სამშენებლო 
კომპანია“

31.07.14     
01.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
123 900 მ3

4.13 ჰა ვადა გაუვიდა

382 1001709

„ლაითურის“ თიხის            
(სააგურე) მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ლაითურის მიმდებარედ)

ი/მ „შოთა 
მარგალიტაძე“

31.07.14     
01.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
43 500 მ3

0.87 ჰა ვადა გაუვიდა

383 1001710

მდ. დიდ ლიახვზე „ლიახვის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ვარიანის მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“
31.07.14     
01.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
90 000 მ3

3.0 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#478/ს 
13.04.18წ.



384 1001711

მდ. რიონზე „კვახჭირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს „MJM“
31.07.14     
01.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
298 200 მ3

9.94 ჰა ვადა გაუვიდა

385 1001712

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
მიმდებარედ)

შპს „თ.ე.მ.-ი“
31.07.14     
01.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
82 200 მ3

2.74 ჰა ვადა გაუვიდა

386 1001713

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინუბნის მიმდებარედ)

ფ/პ თეა 
ხანგოშვილი

31.07.14     
01.08.15

ჯამური 
მოპოვება       

1000 მ3
0.1 ჰა ვადა გაუვიდა

387 1001714

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინუბნის მიმდებარედ)

ფ/პ თეა 
ხანგოშვილი

31.07.14     
01.08.15

ჯამური 
მოპოვება       

1000 მ3
0.1 ჰა ვადა გაუვიდა

388 1001715

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. №328)

სს „ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

 ს/კ 202161098  
04.08.14     
02.08.39

5500      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

389 1001716

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. №89)

სს „ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

 ს/კ 202161098  
04.08.14     
02.08.39

7300      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



390 1001717

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
№47)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

 ს/კ 404391136  
04.08.14     
02.08.24

3650       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

391 1001718

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს მიმდებარედ)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

 ს/კ 404391136  
04.08.14     
02.08.24

3650       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

392 1001720

„დარაქოის“ თიხიანი 
კონგლომერატების (საშენი 
მასალა) მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარაქოის მიმდებარედ)

შპს „დიდგორი“
04.08.14     
02.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
101 000 მ3

1.01. ჰა
გაუქმდა ბრძ.#29/ს 
14.01.19წ.

393 1001721

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
ტერიტორია)

შპს „ყვარლის 
ღვინის მარანი“

ს/კ 441554088  
07.08.14     
08.08.39

365       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

394 1001722

მდ. ტეხურის (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პირველი ნოსირის 
მიმდებარედ)

შპს „აისი-2005“
11.08.14     
12.08.15

ჯამური 
მოპოვება       

6600 მ3
0.22 ჰა ვადა გაუვიდა

395 1001723

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარედ)

შპს „აისი-2005“
11.08.14     
12.08.15

ჯამური 
მოპოვება       

3300 მ3
0.11 ჰა ვადა გაუვიდა



396 1001724

მდ. რიონზე „თეკლათის“ 
ქვიშის მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეკლათის მიმდებარედ)

შპს „აისი-2005“
11.08.14     
12.08.15

ჯამური 
მოპოვება       

4800 მ3
0.16 ჰა ვადა გაუვიდა

397 1001725

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, 
კლდიაშვილის ქ. №2)

ფ/პ ლელა 
გოგალაძე

11.08.14     
12.08.19

240       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

398 1001726

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაპანახჩის მიმდებარედ)

ფ/პ ელმადინ 
მამედოვი

11.08.14     
12.08.39

3650       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

399 1001727

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაისუბნის მიმდებარედ)

შპს „ჰერეთის 
ღვინის მარანი“

ს/კ 433101902  
11.08.14     
12.08.39

36 500      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

400 1001728

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხეში, 
აბასთუმნის გზატკეცილის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექს 
მერაბიშვილი

11.08.14     
12.08.39

1095    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

401 1001730

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის ქ. 
№134, ყოფილი სტალინის ქ. 
№80)

ი/მ „შანგო 
გელაშვილი“

11.08.14     
12.08.19

320      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



402 1001731

„ეკლარის“ (№2 უბანი) 
კირქვის (მოსაპირკეთებელი) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარედ)

შპს „ეკლარა“ ს/კ 231945919   
14.08.14     
15.08.24

ჯამური 
მოპოვება       
19 600 მ3

0.5 ჰა

403 1001732

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ასპინძის მიმდებარედ)

შპს „კურორტი 
ასპინძა“

 ს/კ 223098387  
14.08.14     
15.08.29

15 000       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

404 1001733

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ასპინძის მიმდებარედ)

შპს „კურორტი 
ასპინძა“

 ს/კ 223098387  
14.08.14     
15.08.29

5000       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

405 1001734

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ველისციხის მიმდებარედ)

სს „ველისციხე“ ს/კ 227717913  
14.08.14     
15.08.29

400      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

406 1001735

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „ყვარლის 
სარდაფი“

ს/კ 241580972   
14.08.14     
15.08.39

91 000       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

407 1001736

მიწისქვეშა თერმული წყლის 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ახალსოფლის 
მიმდებარედ)

შპს „ამპო“ ს/კ 417882438  
15.08.14     
05.04.38

112 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1001077 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ იოსებ 
როსებაშვილმა



408 1001737

მიწიქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
გ.გულუას ქუჩის 
მიმდებარედ)

შპს „ნეპტუნი“
03.08.11     
06.05.16

დღე-ღამეში    
20 მ3       

0.07 ჰა

1000017 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თბილისი 2010“-მა 
ვადა გაუვიდა

409 1001738

სამგორი-I-ის გაჯის (თიხა-
თაბაშირი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დენმარკ“ ს/კ 416307026  
15.08.14     
26.06.27

ჯამური 
მოპოვება      32 

897 ტ
22,02 ჰა

00651 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბურჯმა“         
100510 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტასია-ჯი“-მ            
100792 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლოგარითმა“

410 1001739

მდ. ხობისწყლის ხეობაში 
„ლუგელას“ მინერალური 
წყლის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხურის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ლუგელა“ ს/კ 442730038  
15.08.14     
12.04.32

მოპოვება  12 
მ3/დღღ

0,07 ჰა

00514 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლუგელას ხეობა“-
მ

411 1001740

„ჟონეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

ფ/პ გოჩა ჯანგავაძე
15.08.14     
16.08.24

ჯამური 
მოპოვება      15 

500 მ3
0.31 ჰა

412 1001741

მდ. კისიხევზე „კისიხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისიხევის მიმდებარედ)

ფ/პ ვანო ბურნაძე
18.08.14     
19.08.15

ჯამური 
მოპოვება      15 

000 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა

413 1001742

მიწისქვეშა (ორი ჭაბურღილი) 
მტკნარი წყლის  (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩუმლაყის მიმდებარედ)

შპს 
„ალკოჰოლური 
სასმელების 
კომპანია 

ალავერდი“

19.08.14     
20.08.19

60 000 (ორივე 
წაბურღილზე)  
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა ვადა გაუვიდა



414 1001743

მდ. მტკვარზე „რუსთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაღლის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“
19.08.14     
20.08.16

ჯამური 
მოპოვება      20 

400 მ3
0.68 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#260/ს 
27.02.15წ.

415 1001744
№146 ჭაბურღილზე 
ნახშირორჟანგის (გაზი ჩO2) 
მოპოვება (ქ. ახალციხეში)

შპს „აირი“
19.08.14     
20.08.19

182.5 
ტონა/წელიწად

ში
0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

416 1001745

მდ. თერგზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარშეთის მიმდებარედ)

შპს „გზები და 
კეთილმოწყობა“

19.08.14     
20.08.18

ჯამური 
მოპოვება      50 

400 მ3
1.68 ჰა ვადა გაუვიდა

417 1001747

მდ. არაგვზე „არაგვისპირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარედ)

შპს „ქვაკუთხედი 
2013“

20.08.14     
19.07.16

ჯამური 
მოპოვება      19 

800 მ3
0.66 ჰა

1001683 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1841/ს 
17.11.15წ.

418 1001751

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „ფენიქსი“
22.08.14     
21.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
45 130 მ3

1.62 ჰა

1000552 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაურ ჩივაძემ      
1000597 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საამშენებლო 
კომპანია სოლიდ პრო“-
მ            1000785 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს „მტკვარი 
2012“-მა                        
1001122 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბადრი 
იშხანიშვილმა



419 1001755
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
ტერიტორია)

შპს „ნია“
27.08.14     
28.08.19

ჯამური 
მოპოვება      
108 300 მ3

3.61 ჰა

ყადაღა დაედო 
(შემოსავლების 
სამსახურის წერ.#21-
05/14761 16.02.15წ.)         
ვადა გაუვიდა

420 1001756

მიწისქვეშა მინერალური 
წყლის  (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
საირმის მიმდებარედ (უბანი 
ქლიბულა)

შპს „იგრიკა 97“ ს/კ 211339167  
27.08.14     
28.08.39

730 
(თითოეულზე 

365)      
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა

421 1001757

მდ. მტკვარზე „აგარის“ (უბანი 
სამხრეთი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

27.08.14     
28.08.19

ჯამური 
მოპოვება      
595 800 მ3

19.86 ჰა ვადა გაუვიდა

422 1001760
მდ. ცხენისწყლის ქვიშის 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორია)

შპს „ოლიმპი-
2006“

29.08.14     
30.08.16

ჯამური 
მოპოვება      27 

300 მ3
0.91 ჰა ვადა გაუვიდა

423 1001764

„ბეთლემის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნოქალაქევის 
მიმდებარედ)

სს „არქეოპოლისი“
02.09.14     
03.09.19

ჯამური 
მოპოვება      10 

500 მ3
0.15 ჰა ვადა გაუვიდა

424 1001767

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორია, აღმაშენებლის ქ. 
№6)

ფ/პ ავთანდილ 
არაყიშვილი

02.09.14     
03.09.24

183      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



425 1001768

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა მესხეთი)

ფ/პ მანანა ბენიძე
02.09.14     
03.09.29

1400      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

426 1001769

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. №98)

ფ/პ გიორგი 
მერებაშვილი

02.09.14     
03.09.34

1825      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

427 1001770

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
წნორის მიმდებარედ)

ფ/პ ავთანდილ 
ტუხაშვილი

02.09.14     
03.09.39

30 000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

428 1001771

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ორახელაშვილის ქ. №14-ში 
(ნაკვეთი №1)

სს 
„ქუთნავთობპროდ

უქტი“
ს/კ 212670064

02.09.14     
03.09.39

600     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

429 1001772

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხის მიმდებარედ)

შპს „ავანგარდი 
ოცდაერთი“

ს/კ 243918436  
02.09.14     
03.09.39

3650    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

430 1001776

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხევის მიმდებარედ)

შპს „სამება“ ს/კ 243570649  
03.09.14     
04.09.24

7300      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



431 1001777

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარის ტერიტორიაზე, 
ტაბიძის ქ.№15)

შპს „თაკო“
03.09.14     
04.09.19

5475     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

432 1001779

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
წნორის ტერიტორიაზე, 
დავით აღმაშენებლის ქ.№5)

ფ/პ ლიანა 
მახარობლიშვილი

03.09.14     
04.09.39

30 000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

433 1001780

„ქოლაგირის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქოლაგირი)

ი/მ „ნიაზი 
ზეინალოვი“

04.09.14     
29.01.33

ჯამური 
მოპოვება       
155 354 მ3

3.12 ჰა

1001001 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „INO +“-მა              
1001750 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნანა 
ლაფერაშვილმა

435 1001783

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, საქარხნოს ქ. 
№1)

ფ/პ გივი 
გაჩეჩილაძე

05.09.14     
06.09.39

730    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

436 1001785

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
№18)

ი/მ „გია 
ცნობილაძე“

ს/კ 
60002009284

05.09.14     
06.09.39

3500     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

437 1001786

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, შინდისის 
გზატკეცილის მე-2 კმ-ში)

შპს „გორელლი“
05.09.14     
06.09.15

2000 (№1 ჭიდან 
1500, №2 ჭაბ.-

დან 500)    
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა ვადა გაუვიდა



438 1001787

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზ. №47)

ფ/პ მირიანი 
ჯალაბაძე

05.09.14     
06.09.39

5000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

439 1001788

„დიდი დურნუკის“ 
ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, დიდი 
დურნუკის მიმდებარედ)

ფ/პ ნატიგ 
ალექპეროვი

05.09.14     
06.09.34

ჯამური 
მოპოვება      
275 500 მ3

5.51 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1979/ს 
16.12.16წ.

440 1001791

მდ. რიონზე „პატრიკეთის“ (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატრიკეთის მიმდებარედ)

შპს „ნია“
12.09.14     
12.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
190 096 მ3

6.54 ჰა

1001729 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თემური 
არველაძემ       ყადაღა 
დაედო (შემოსავლების 
სამსახურის წერ.#21-
05/14761 16.02.15წ.)

441 1001792

მდ. თეთრ არაგვზე 
„გუდაურის“ ლოდნარის 
(საშენი მასალა) მოპოვება 
(ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუდაურის მიმდებარედ)

შპს „საქართველოს 
სამხედრო გზა“

12.09.14     
13.09.19

ჯამური 
მოპოვება      21 

420 მ3
2.04 ჰა ვადა გაუვიდა

442 1001793

მდ. ქსანზე „ქსნის“ (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ილტოზას მიმდებარედ)

შპს „დკ XXI“
16.09.14     
17.09.19

ჯამური 
მოპოვება      
127 800 მ3

4.26 ჰა ვადა გაუვიდა

443 1001794

მდ. ალაზნის (ექვსი უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ახმეტის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო ალვანის 
მიმდებარედ)

შპს „ალაზან 
ჯგუფი“

16.09.14     
17.09.16

ჯამური 
მოპოვება      29 

700 მ3
0.99 ჰა ვადა გაუვიდა



444 1001795

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, მოსკოვის 
გამზ. №15 (ნაკვ. 8/69)

შპს 
„აგროსისტემები“

ს/კ 203842342  
16.09.14     
17.09.39

3000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

445 1001796

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თამარისის მიმდებარედ)

ფ/პ ლაშა 
სივსივაძე

16.09.14     
17.09.39

1095      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1347/ს 
22.08.16წ.

446 1001797

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქ. №43)

შპს „მე-4 ატკ“  ს/კ 212706721  
16.09.14     
17.09.34

7300     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

448 1001799

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, ჭავჭავაძის ქ. 
№20)

ი/მ „კუკურ 
ხიზანაშვილი“

ს/ნ 
01030003259

16.09.14     
17.09.29

5475     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

449 1001800

მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყუდროს მიმდებარედ)

შპს „კავკასუს 
როუდ პროჯექტ“

17.09.14     
18.09.16

ჯამური 
მოპოვება      22 

800 მ3
0.76 ჰა ვადა გაუვიდა

450 1001801

„ხორენიას“ დაციტის ქვიშის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორენიას მიმდებარედ)

ფ/პ ჰარუთიუნ 
ხაჩატურიანი

17.09.14     
18.09.16

ჯამური 
მოპოვება       
28 000 მ3

0.56 ჰა ვადა გაუვიდა



451 1001802

„გამარჯვების“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ)

შპს „დენმარკ“ ს/კ 416307026  
17.09.14     
04.04.33

ჯამური 
მოპოვება       
10 330 ტ

2.69 ჰა

1001065 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„სამგორი-ველი“-მა        
1001334 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლოგარითმი“-მა

452 1001803

მდ. ხრამზე „ხრამის“ (უბანი 
თამარისი) ქვიშა, ხრეშის (I და 
II უბანი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თამარისის მიმდებარედ)

ფ/პ არიფ 
ჩოიდაროვი

17.09.14     
12.03.18

ჯამური 
მოპოვება       45 

000 მ3
1.5 ჰა

1001478 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ენო“-მა          
გაუქმდა ბრძ.№484/ს     
31.12.14წ.

453 1001804

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის 
(მუხურის) ქვიშა, ხრეშის 
მიპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

ფ/პ ზურაბ 
ნავეიშვილი

17.09.14     
01.05.17

ჯამური 
მოპოვება       
27 964 მ3

1.43 ჰა

1000574 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„კამო ახალაია“-მ            
ვადა გაუვიდა

454 1001805

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის 
(მუხურის) ქვიშა, ხრეშის 
მიპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორსანტია)

ი/მ „კამო ახალაია“
17.09.14     
01.05.17

ჯამური 
მოპოვება       
14 924.5 მ3

0.8 ჰა

1000574 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზურაბ ნავეიშვილს    
ვადა გაუვიდა

455 1001806

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ)

შპს „ნეპტუნი 
2007“

ს/კ 200248044  
18.09.14     
19.09.39

3650   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

456 1001807

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალქალაქის მიმდებარედ)

ი/მ „მერაბ 
ბროლაძე“

ს/კ 
24001022835   

18.09.14     
19.09.24

240     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#640/ს 
16.06.20წ.



457 1001808

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჭრეთის მიმდებარედ)

შპს „კარმენ-K“ ს/კ 427716395   
18.09.14     
19.09.39

120 000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

458 1001809

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წეროვანის მიმდებარედ)

შპს „ნეოპრინტი“
18.09.14     
19.09.39

3650     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1466/ს  
14.09.15წ.

459 1001810

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქარელის 
ტერიტორიაზე, სტალინის ქ. 
№48)

სს „ლიბერთი 
ბანკი“

18.09.14     
19.09.24

52.9     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1038/ს 
08.07.15წ.

460 1001811

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბნის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. №89)

სს „ლიბერთი 
ბანკი“

18.09.14     
19.09.24

68.04     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1039/ს 
08.07.15წ.

461 1001812

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
№7)

სს „ლიბერთი 
ბანკი“

18.09.14     
19.09.24

177.66     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1036/ს 
08.07.15წ.

462 1001813

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურტლიარის მიმდებარედ)

ფ/პ ტოფიკ 
ფატდახოვი

18.09.14     
19.09.39

3650    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



463 1001814

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქარელის 
ტერიტორიაზე, სტალინის ქ. 
№39)

ი/მ „მაია 
გოგიჩაშვილი“

ს/კ 
43001021395   

18.09.14     
19.09.39

180   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

464 1001815

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საგურამოს მიმდებარედ)

შპს „საგურამოს 
საფეხბურთო 
კომპლექსი“

ს/ნ 205171696  
18.09.14     
19.09.39

40 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

465 1001816

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, წერეთლის ქ. 
№124)

ფ/პ გიორგი 
ქებულაძე

19.09.14     
20.09.34

360  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

466 1001818

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დობერაზენის მიმდებარედ)

შპს „გოდოლი 
2008“

23.09.14     
24.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
92 100 მ3

3.07 ჰა ვადა გაუვიდა

467 1001819

მდ. ტეხურაზე „სალხინოს“ (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინოს მიმდებარედ)

შპს „გოდოლი 
2008“

23.09.14     
24.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
65 400 მ3

2.18 ჰა ვადა გაუვიდა

468 1001820

მდ. ტეხურაზე „ოჩეს“ (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოჩეს მიმდებარედ)

შპს „გოდოლი 
2008“

23.09.14     
24.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
135 900 მ3

4.53 ჰა ვადა გაუვიდა



469 1001821

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბნის 
ტერიტორია)

ფ/პ რუსთამ 
კურბანოვი

23.09.14     
24.09.24

730     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

470 1001822

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ჭავჭავაძის ქ. 
№21ა)

შპს „ტოტალი+ 1“ ს/კ 212878046
23.09.14     
24.09.39

3650     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

471 1001823

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბნის 
ტერიტორიაზე, 
კონსტიტუციის ქ. №44)

ფ/პ ფირუდინ 
გუსეინოვი

23.09.14     
24.09.39

500     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

472 1001824

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბნის 
ტერიტორიაზე, კომკავშირის 
ქ. №1)

ფ/პ რაფაელ 
გუსეინოვი

23.09.14     
24.09.34

360     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

473 1001828

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარელში, მე-4-ე 
კარების ტერიტორია)

სს „თბილღვინო“ ს/კ 209437242  
24.09.14     
25.09.39

50 000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

474 1001829

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
სარაჯიშვილის გამზ. 
მიმდებარედ)

შპს „EHღLE 
ჩAUჩAშUშ“

ს/კ 404970689  
24.09.14     
25.09.29

10 950     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

475 1001830

მდ. ანაგისხევზე 
„ანაგისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაქირის მიმდებარედ)

ფ/პ როლანდ 
დავითაშვილი

24.09.14     
25.09.15

ჯამური 
მოპოვება       
12 000 მ3

0.4 ჰა ვადა გაუვიდა



476 1001831

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
გუგუნავას ქ. №1)

სსიპ 
აფხაზეთიდან 
იძულებით 

გადაადგილებულ 
პირთა 

სტაჟირების, 
კვალიფიკაციის 
ამაღლების და 
დასაქმების 

ხელშეწყობის 
ცენტრი „ბიზნეს-
ინკუბატორი“

ს/კ 212924308  
24.09.14     
25.09.39

2000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

477 1001832

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩუმლაყის მიმდებარედ)

შპს „გაზ-ენერჯი“ ს/კ 205242245  
24.09.14     
25.09.39

1000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„ქიმერიონი“-ს 
(ს/კ427717713, 
გურჯაანი, სოფ. 
ჩუმლაყი) 2015 წლის 
13 იანვრიდან 2039 
წლის 25 
სექტემბრამდე                

478 1001833

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ლომოურის ქ. 
№51)

ფ/პ ზაზა 
პაპუაშვილი

24.09.14     
25.09.19

1095    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

479 1001835

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, გიორგი 
სააკაძის ქ. №110)

ფ/პ მამია ბერიძე
24.09.14     
25.09.39

2000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

480 1001836

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, მაჩაბლის ქ. 
№7)

სს „საქართველოს 
ნატურალურ 
პროდუქტთა 
კომპანია“

   ს/კ 
232539027    

24.09.14     
25.09.24

2000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



481 1001837

„დუზაგრამის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დუზაგრამის მიმდებარედ)

ი/მ „სევინჩ 
აბბასოვა“

24.09.14     
25.09.16

ჯამური 
მოპოვება       
22 200 მ3

0.74 ჰა ვადა გაუვიდა

482 1001838

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩუმათელეთის მიმდებარედ)

ფ/პ ანჟელი 
ქიმერიძე

24.09.14     
25.09.39

730   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

483 1001839

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯოკონდა“   ს/კ 231945651 
24.09.14     
25.09.39

5475   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

484 1001840

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საბესელიოს მიმდებარედ)

შპს „თ.ბ.თ. 
ჯგუფი“

ს/კ 205186902  
24.09.14     
25.09.39

60 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

485 1001841

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდლის მიმდებარედ)

შპს „თელიანის 
ღვინის მარანი“

ს/კ 431171894  
24.09.14     
25.09.39

3650    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

486 1001842

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაზარლოს მიმდებარედ)

ფ/პ არიფ 
ასლანოვი

24.09.14     
25.09.39

730    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



487 1001843

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ასათიანის ქ. 
№119)

სს სამკერვალო 
კომპანია „იმერი“

ს/კ 212670563  
24.09.14     
25.09.39

3500   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

488 1001848

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, ჭალის 
დასახლების ტერიტორია)

შპს „ქართული 
ღვინის სახლი“

01.10.14     
02.10.39

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#664/ს 
23.05.18წ.

489 1001849

„სქურის“ დოლომიტის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ჯგალის მიმდებარედ)

ფ/პ მარიკა 
კვარაცხელია

01.10.14     
02.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
20 000 მ3

0.4 ჰა ვადა გაუვიდა

490 1001850

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „კავკასიის 
ბეტონი 2007“

01.10.14     
02.10.19

ჯამური 
მოპოვება      
122 400 მ3

4.08 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#744/ს 
03.06.19ს.

491 1001851

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარანის მიმდებარედ)

შპს 
„მაოლტა_2012“

ს/კ 401972273  
01.10.14     
02.10.24

1825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

492 1001852

მდ. დიდ ლიახვზე 
„ახალდაბის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალდაბის მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“
01.10.14     
02.10.19

ჯამური 
მოპოვება      
129 900 მ3

4.33 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#489/ს 
16.04.18წ.



493 1001854

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხევის მიმდებარედ)

ფ/პ მურმანი 
ლომიძე

01.10.14     
02.10.34

365   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

494 1001855

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „უტა 2011“ ს/კ 436032222  
01.10.14     
02.10.39

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

495 1001856

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
ქ. №17)

შპს „სპექტრი 90-
07“

ს/კ 212893485  
01.10.14     
02.10.34

1825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

496 1001857

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, სტალინის ქ. 
№148)

შპს „ა.გ.დ.“ ს/კ 211360720  
01.10.14     
02.10.29

1800       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

497 1001858

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, შინდისის 
გზატკ.. №17)

შპს „იმედი და 
მარიამი“

01.10.14     
02.10.39

2000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1418/ს 
30.08.16წ.

498 1001859

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, გორგასლის 
ქუჩა)

ი/მ „თეიმურაზ 
ხარატიშვილი“

ს/კ 
57001043929   

01.10.14     
02.10.39

300  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



500 1001861

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სენაკის 
ტერიტორიაზე, მ. 
ღვინძილიას ქ. №8)

ფ/პ სოსო 
ჭანტურია

01.10.14     
02.10.39

1095   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

501 1001862

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის მიმდებარედ)

შპს „გოგა 2006“  ს/კ 220389452
01.10.14     
02.10.24

3650   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

502 1001863

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

ი/მ „ჯუმბერ 
მოსიაშვილი“

ს/კ 
57001061759 

01.10.14     
02.10.39

365  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

503 1001864

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
№1 (ნაკვეთი №2)

შპს „ენდე+“ ს/კ 212895955  
01.10.14     
02.10.39

3000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

504 1001865

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის ქ. 
№14)

შპს „კავკასგაზი“  ს/კ 443857408  
01.10.14     
02.10.39

730        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

505 1001866

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. №21)

ფ/პ ავთანდილ 
კირკიტაძე

01.10.14     
02.10.39

96 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#178/ს 
09.02.18წ.



507 1001869

მდ. ფოცხოვისწყალზე 
„ფოცხოვისწყლის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორია)

შპს „მელიზა“
08.10.14     
09.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
35 100 მ3

1.17 ჰა ვადა გაუვიდა

508 1001870

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოპიტნარის (კოპიტნარის 
აეროპორტი) მიმდებარედ)

შპს 
„საქაერონავიგაცია

“
ს/კ 208144051  

08.10.14     
09.10.39

438 000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

509 1001871

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხევის მიმდებარედ)

ი/მ „ვეფხვია 
წიქარიშვილი“

ს/კ 
56001010706   

08.10.14     
09.10.24

60 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

510 1001872

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქარელის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. №2)

ი/მ „ალექს 
ედილაშვილი“

  ს/კ 
43001000442   

08.10.14     
09.10.39

365  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

511 1001873

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. რუსთავის 
ტერიტორიაზე, მარის არხის 
დასახლება)

შპს „ჩახვაძე და 
კომპანია 2006“

ს/კ 216381056  
08.10.14     
09.10.39

1095   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

512 1001874

მდ. ლოპოტის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფარეულის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი 
2005“

08.10.14     
09.10.16

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა



513 1001875

მდ. მთიულთხევზე 
„ბეწენწურების“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბეწენწურების მიმდებარედ)

შპს „გერალი“
08.10.14     
09.10.16

ჯამური 
მოპოვება       
20 100 მ3

0.67 ჰა ვადა გაუვიდა

514 1001876

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარედ)

ი/მ „იური 
ჩუბინიძე“

 ს/კ 
60001120216  

08.10.14     
09.10.39

1825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#639/ს 
16.06.20წ.

515 1001877

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უბისას მიმდებარედ)

ფ/პ თამაზ 
პაქსაშვილი

08.10.14     
09.10.39

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

516 1001878

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხის მიმდებარედ)

ფ/პ გოჩა ბარბაქაძე
08.10.14     
09.10.39

300  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

517 1001879

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, მერაბ 
კოსტავას ქ. №54)

შპს „XXI საუკუნე“  ს/კ 220345552  
08.10.14     
09.10.24

2200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

518 1001880

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, მაჩაბლის ქ. 
№7)

სს „საქართველოს 
ნატურალურ 
პროდუქტთა 
კომპანია“

  ს/კ 232539027 
08.10.14     
09.10.34

30 000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



519 1001881

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხევის მიმდებარედ)

ფ/პ კოტე 
გრიგალაშვილი

08.10.14     
09.10.24

60  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1555/ს 
02.10.15წ.

520 1001882

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჭრეთის მიმდებარედ)

სპს „ჩემპიონი-
ამირანი 

გეთიაშვილი და 
ამირანი კუპატაძე“

08.10.14     
09.10.39

2000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#175/ს 
16.02.15წ.

521 1001884

მდ. მტკვარზე „ურბნისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ურბნისის მიმდებარედ)

ფ/პ ვლადიმერ 
ხიზანაშვილი

09.10.14     
10.10.15

ჯამური 
მოპოვება       

1200 მ3
0.08 ჰა ვადა გაუვიდა

522 1001885

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
№1)

ფ/პ გოგა ჩხეიძე
09.10.14     
10.10.39

3650        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

523 1001887

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გოჩა 
ჯვარშეიშვილი

09.10.14     
10.10.39

1800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

524 1001888

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
№1)

შპს „ჟანგბადი“ ს/კ 212677478  
09.10.14     
10.10.39

5000        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



525 1001889

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დუისის მიმდებარედ)

ფ/პ თეა 
ხანგოშვილი

09.10.14     
10.10.15

ჯამური 
მოპოვება       

1000 მ3
0.1 ჰა ვადა გაუვიდა

526 1001890

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინუბნის მიმდებარედ)

ფ/პ თეა 
ხანგოშვილი

09.10.14     
10.10.15

ჯამური 
მოპოვება       

1000 მ3
0.1 ჰა ვადა გაუვიდა

527 1001891

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯოკონდა“  ს/კ 231945651  
09.10.14     
10.10.39

7300 (ორივე 
ჭაზე ერთად)   
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა

530 1001894

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წეროვანის მიმდებარედ)

შპს 
„აგროკონსორციუ

მი წეროვანი“
ს/კ 236037917  

09.10.14     
10.10.34

36 500  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

531 1001896

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
წნორის ტერიტორია)

შპს 
„PROFESIONAL  
პროფესიონალ“

ს/კ 440390248  
09.10.14     
10.10.39

10 000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

532 1001897

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარეთის მიმდებარედ)

ფ/პ კახაბერ 
ნოზაძე

09.10.14     
10.10.39

3750  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



533 1001898

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

ფ/პ კახაბერ თოიძე
10.10.14     
03.05.18

ჯამური 
მოპოვება       35 

869.9 მ3
4.1 ჰა

შპს „ხიდმა“1001151 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“ და 
შპს „ქვაკუთხედს“     
1001187 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
კახა გაგუას        
1001337 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ქვაკუთხედს“ და შპს 
„გზამშენს“   1001650 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ხიდი“-მა

534 1001899

მდ. ვაჩნაძიანზე 
(შრომისხევზე) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის (შრომა) 
მიმდებარედ

შპს „ლამი“
10.10.14     
30.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
20 400 მ3

0.68 ჰა

1001697 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვაჟა 
კასრელიშვილმა

535 1001901

„კაზრეთის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კაზრეთი)

სს „RMG Copper“
10.10.14     
21.01.15

ჯამური 
მოპოვება      73 

000 მ3
0,73 ჰა

იჯარით გადასცა სს 
„ღMG ჩოპპერ“-ს 2014 
წლის 8 ივლისისდან 
2014 წლის 8 აგვისტოს 
ჩათვლით                შპს 
„ეკოგრამი“-ზე 
გაცემული 100783 
ლიცენზია 
გადაფორმდა

536 1001903

„რუსთავის“ (I და II უბანი) 
კონგლომერატების (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ქ. 
რუსთავის მიმდებარედ)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 

საქართველოში“

ს/კ 404859122  
13.10.14     
21.05.24

ჯამური 
მოპოვება      
264 000 მ3

3.3 ჰა

1001578 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნათია ბურდულმა   
1001662 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“-მა



537 1001904

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ორღულის მიმდებარედ)

ი/მ „ზვიად 
აბუთიძე“

13.10.14     
27.07.17

ჯამური 
მოპოვება      

6276 მ3
0.92 ჰა

1000721 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინტელექტმშენი“-
მა                                        
გაუქმდა ბრძ.#708/ს 
10.05.17წ.

538 1001905

მდ. ორვილაზე „ორვილის“ (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბოჭორმის მიმდებარედ)

შპს „კავკასუს 
როუდ პროჯექტ“

16.10.14     
17.10.16

ჯამური 
მოპოვება      26 

700 მ3
0.89 ჰა ვადა გაუვიდა

539 1001906

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ე.ს. GEO-BEL“
16.10.14     
17.10.19

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

540 1001907

„ინიაკდაგის“ (I და II უბანი) 
ვულკანური წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღოდიონოვკის (ფარავანი) 
მიმდებარედ)

შპს „ლეგია“ ს/კ 404478864  
16.10.14     
17.10.34

ჯამური 
მოპოვება      
150 600 მ3

5.02 ჰა

541 1001908

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსანდრე 
ხუციშვილი

16.10.14     
17.10.39

1825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



542 1001909

თიხიანი კონგლომერატების 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დოღლაურის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

16.10.14     
17.10.15

ჯამური 
მოპოვება      88 

500 მ3
1.77 ჰა ვადა გაუვიდა

543 1001910

„აგარის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოხისის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

16.10.14     
17.10.15

ჯამური 
მოპოვება      
184 500 მ3

6.15 ჰა ვადა გაუვიდა

544 1001912

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. №114)

შპს „ენიმოტორსი“ ს/კ 419982576  
16.10.14     
17.10.39

3600  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

545 1001913

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, ცხინვალის 
გზატკეცილი №10)

შპს „ნიკა“  ს/კ 217890904  
16.10.14     
17.10.39

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

546 1001914

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ნიკეას 
ქუჩის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გოჩა 
უგრეხელიძე

16.10.14     
17.10.39

360 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

547 1001915

„სამშვილდეს“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ვალიკო 
გოგიანი

16.10.14     
17.10.34

ჯამური 
მოპოვება      31 

800 მ3
0.53 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#891/ს 
08.06.16წ.

548 1001916

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ზ.გამსახურდიას გამზირი №6)

ფ/პ ეთერი 
ლოსაბერიძე

16.10.14     
17.10.39

1000       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



550 1001919
მდ. ცხენისწყლის ქვიშის 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორია)

შპს „ოლიმპი 2006“
16.10.14     
17.10.16

ჯამური 
მოპოვება      21 

600 მ3
0.72 ჰა ვადა გაუვიდა

552 1001921

მდ. დიდ ლიახვზე 
„ოთარშენის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოთარშენის მიმდებარედ)

შპს „დგარი-2005“
16.10.14     
17.10.16

ჯამური 
მოპოვება       
22 200 მ3

0.74 ჰა ვადა გაუვიდა

554 1001923

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე,)

სს „საქკაბელი“
16.10.14     
17.10.39

50 000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#987/ს 
26.07.19წ.

555 1001924

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
№14ა)

შპს „წიწვები“ ს/კ 212675675  
22.10.14     
23.10.39

120  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

557 1001926

მდ. ჯრუჭულის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარკვეთის მიმდებარედ)

შპს 
„ჭიათურვატოგზა“

22.10.14     
23.10.18

ჯამური 
მოპოვება      49 

200 მ3
1.64 ჰა ვადა გაუვიდა

558 1001927

მდ. ალაზანზე „ალაზნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ყვარლის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გავაზის მიმდებარედ)

ფ/პ ბესიკ 
ფეიქრიშვილი

22.10.14     
23.10.19

ჯამური 
მოპოვება      70 

200 მ3
2.34 ჰა ვადა გაუვიდა



559 1001929

მდ. მტკვარზე „ცხრამუხის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ცხრამუხის მიმდებარედ)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

22.10.14     
23.10.19

ჯამური 
მოპოვება      81 

000 მ3
2.7 ჰა

გაუქმდა                           
ბრძ N 1530/ს                    
23.10.18

560 1001930

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოქალაქევის მიმდებარედ)

შპს „ჯიხა“ ს/კ 439861794  
22.10.14     
23.10.39

365  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

561 1001932

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბორჯომის 
ტერიტორიაზე, 9 აპრილის ქ. 
№2)

ი/მ „ეკატერინე 
დევიძე“

 ს/კ 
11001000326   

22.10.14     
23.10.39

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

562 1001933

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას მიმდებარედ)

ი/მ „გიორგი 
მირიანაშვილი“

ს/კ 
01009007185

22.10.14     
23.10.39

5 000           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

563 1001934

მდ. მტკვარზე „ტინისხიდის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ტინისხიდის 
მიმდებარედ)

შპს 
„აღმაშენებელი“

22.10.14     
23.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
53 100 მ3

1.77 ჰა ვადა გაუვიდა

564 1001935

მდ. კისიხევზე „კისიხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისიხევის მიმდებარედ)

შპს „ბუბა“
22.10.14     
23.10.18

ჯამური 
მოპოვება      60 

300 მ3
2.01 ჰა ვადა გაუვიდა



565 1001937

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის მიმდებარედ)

ი/მ „რამაზ 
მარტოლეკი“

 ს/კ 
31001008656   

22.10.14     
23.10.39

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

566 1001938

მდ. ენგურზე „ენგური I“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარედ)

შპს „მარი“
22.10.14     
23.10.17

ჯამური 
მოპოვება      39 

300 მ3
1.31 ჰა

ყადაღა დაედო 
(შემოსავლების 
სამსახურის 
ადმინისტრირების 
დეპარტამენტის 
წერ.#21-05/49194 
14.05.15წ.)                         
ვადა გაუვიდა

567 1001939

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე 
(ილიას ტბასთან)

შპს „ვინივერია 
ჯგუფი“

22.10.14     
23.10.39

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1201/ს 
03.08.17წ.

568 1001940

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კალინინოს მიმდებარედ)

შპს „ფარიდ“ ს/კ 426520286  
22.10.14     
23.10.39

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

569 1001941

მდ. თურდოსხევზე 
„თურდოსხევი II“-ის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

ფ/პ ელდარი 
მამედოვი

22.10.14     
23.10.16

ჯამური 
მოპოვება      16 

500 მ3
0.55 ჰა ვადა გაუვიდა

570 1001942

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, 
ზ.გამსახურდიას ქ. №32)

სს „ლიბერთი 
ბანკი“

22.10.14     
23.10.24

192.78   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1037/ს 
08.07.15წ.



571 1001943

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე, რეკვავას ქ. 
№9)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136 
22.10.14     
23.10.24

3650   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

572 1001944

მდ. არაგვის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში)

ფ/პ ანატოლი 
კაცაძე

24.10.14     
20.07.26

ჯამური 
მოპოვება       
19 200 მ3

2,1 ჰა

00211 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახა ჯიქიამ          
00314 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაურ კაცაძემ   
1001633 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნიუ ფაუერ“-მა      
1001781 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ფორგრუპი“-ს

573 1001945

მდ. არაგვის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „ფორგრუპი“ ს/კ 404390360  
24.10.14     
20.07.26

ჯამური 
მოპოვება       
10 000 მ3

1 ჰა

00211 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახა ჯიქიამ          
00314 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაურ კაცაძემ   
1001633 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნიუ ფაუერ“-მა      
1001781 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
ფ/პ ანატოლი კაცაძემ

574 1001946

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

შპს „ფრიმენი“   ს/კ 204511956 
24.10.14     
25.10.39

3000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



575 1001947

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“ ს/კ 205249827  
24.10.14     
25.10.39

140 000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

576 1001948

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის მიმდებარედ)

ფ/პ ისაკ 
დალაქიშვილი

24.10.14     
25.10.39

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

577 1001949

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორია)

შპს „კოკა-კოლა 
ბოთლერს 
ჯორჯია“

ს/კ 201948063  
24.10.14     
25.10.24

80 000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

578 1001950

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, ჭალის 
დასახლება, კვარტალი VI-ის 
ტერიტორია (გორკის ქ. №183)

ფ/პ ელგუჯა 
ჩაკვეტაძე

24.10.14     
25.10.39

1825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

579 1001951

„ბეწენწურების“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბეწენწურების მიმდებარედ)

შპს „გერალი“
24.10.14     
25.10.16

ჯამური 
მოპოვება      15 

600 მ3
0.52 ჰა ვადა გაუვიდა

580 1001952

„მიქელწმინდის“ ანდეზიტის 
(საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მიქელწმინდის მიმდებარედ)

ფ/პ ოგანეს 
გრიგორიანი

24.10.14     
25.10.19

ჯამური 
მოპოვება      

5000 მ3
0.25 ჰა ვადა გაუვიდა



581 1001955

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

ი/მ „გიორგი 
პაპაშვილი“

ს/კ 
31001009236   

27.10.14     
28.10.34

2555  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

582 1001959

„დერჩის“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დერჩი)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“

27.10.14     
28.10.19

ჯამური 
მოპოვება      26 

000 მ3
0.26 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1438/ს 
14.09.17წ.

583 1001960

მიწისქვეშა მტკნარი (ორი 
ჭაბურღილი) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თელავის 
ტერიტორიაზე)

სს „თელიანი 
ველი“

ს/კ 203855444  
27.10.14     
28.10.21

100 000  
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა

584 1001961

მიწისქვეშა მტკნარი (ორი 
ჭაბურღილი) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორიაზე)

შპს „CO 2+“
27.10.14     
28.10.24

63 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#484/ს 
07.04.17წ.

585 1001962

„მზიანეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მზიანეთის მიმდებარედ)

შპს „მინერალი“   ს/კ 404940926 
27.10.14     
28.10.34

ჯამური 
მოპოვება      
202 000 მ3

4.04 ჰა

586 1001963

მიწისქვეშა მტკნარი (სამი 
ჭაბურღილი) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
ლილოს მიმდებარედ)

შპს „პოულტრი 
ჯორჯია“

ს/კ 226530448
27.10.14     
28.10.39

219 000   
მ3/წელიწადში

0.21 ჰა



587 1001964

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია)

ფ/პ ბენია ხურციძე
27.10.14     
28.10.39

7 300  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

588 1001965

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ნიკეას 
ქუჩის ტერიტორია)

შპს 
„ინტერგეორგია“

ს/კ 230089668  
27.10.14     
28.10.39    

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

589 1001966

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

ი/მ „აბესალომ 
მახარაშვილი“

ს/კ 
57001008208   

27.10.14     
28.10.39

730   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

590 1001967

მდ. ალაზანზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენისელის მიმდებარედ)

შპს „ნკნ 777“
27.10.14     
28.10.16

ჯამური 
მოპოვება      15 

000 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა

591 1001969

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სანავარდოს მიმდებარედ)

შპს „ძველი 
გვირაბი“

27.10.14     
28.10.19

200  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

592 1001970

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
ტერიტორია, ჭავჭავაძის ქ. 
№42)

შპს „ძველი 
გვირაბი“

27.10.14     
28.10.19

300  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#985/ს 
23.06.16წ.

593 1001971

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეკლათის მიმდებარედ)

სს „უნიფარმი“ ს/კ 239898027  
27.10.14     
28.10.24

12 775 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



594 1001972

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ჩოხატაურის 
ტერიტორია)

ფ/პ ქრისტინე 
ჩხაიძე

27.10.14     
28.10.19

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

595 1001974

„მიწაბოგირას“ სააგურე 
თიხის მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მიწაბოგირას მიმდებარედ)

შპს „ალათი“
27.10.14     
28.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
40 650 მ3

2.71 ჰა ვადა გაუვიდა

596 1001975

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყაჩაგანის მიმდებარედ)

შპს „ბლექ სი 
აგრო“

27.10.14     
28.10.16

3600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1340/ს 
18.08.16წ.

597 1001978

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მისაქციელის მიმდებარედ)

ფ/პ გალაქტიონ 
ახვლედიანი

27.10.14     
28.10.39

7300  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

599 1001981

„ქვიანის“ (I და II უბანი) 
ტუფობრექჩიების (საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიანის მიმდებარედ)

შპს „გრადო“ ს/კ 405020882  
28.10.14     
24.09.29

ჯამური 
მოპოვება      
479 000 მ3

5.54 ჰა

1001817 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
დავით მოწყობილმა      
1001846 ლიცენზიაში 
ცვლილება     

600 1001982

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის მიმდებარედ)

ფ/პ ალექსანდრე 
ნინუა

28.10.14     
29.10.39

5500       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



601 1001983

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლას 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. №68)

ი/მ „შოთა 
ურიადმყოფელი“

ს/კ 
21001006925

28.10.14     
29.10.39

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

602 1001986

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ლაზის ქ. #14)

ა(ა) იპ „სათემო 
ჯანმრთელობის 
დაცვის ფონდი“

ს/კ 220372175   
28.10.14     
29.10.39

365    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

603 1001987

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბორჯომის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ზურაბ 
აზარაშვილი“

ს/კ 
01010006015

28.10.14     
29.10.39

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

604 1001988

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბოლნისის 
ტერიტორიაზე, სიონის ქ. №4)

შპს „გერმანული 
წისქვილი“

ს/კ 404909505  
28.10.14     
29.10.39

3650        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

605 1001989

მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „ფენიქსი“
28.10.14     
29.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
44 400 მ3

1.48 ჰა ვადა გაუვიდა

606 1001991

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თეა გიორგაძე
28.10.14     
29.10.39

1460        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



607 1001993

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „კობა ლაღაძე“
ს/კ 

60001023832
28.10.14     
29.10.39

3650         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

608 1001994

მდ. ხრამზე „ხრამის“ ქვიშა, 
ხრეშის (უბანი თამარისი) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ 
დიდი ბეგლარის 
მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

28.10.14     
29.10.19

ჯამური 
მოპოვება      
316 200 მ3

10.54 ჰა ვადა გაუვიდა

610 1001997

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „გაზ ჯორჯიან-
გაზგეორგიან“

ს/კ 438725818  
28.10.14     
29.10.34

3650       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

611 1001998

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯუმბერ 
გოგიაშვილის 

კლინიკა“
ს/კ 218071681  

28.10.14     
29.10.39

3600       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

612 1001999

მდ. ალაზანზე „ბოდბისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სიღნაღის 
მუნიდიპალიტეტში, სოფ. 
ბოდბისხევის მიმდებარედ)

შპს „ინტერ 
პლიუსი“

28.10.14     
29.10.17

ჯამური 
მოპოვება      32 

100 მ3
2.14 ჰა ვადა გაუვიდა

613 1002000

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბორჯომის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
№2)

ფ/პ ფატიმა 
შარაშიძე

28.10.14     
29.10.39

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



614 1002001

„ბეზაკლოს“ ტუფის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბეზაკლოს მიმდებარედ)

შპს „კამარა გრუპ“
28.10.14     
29.10.34

ჯამური 
მოპოვება      92 

000 მ3
1.84 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#645/ს 
17.05.18წ.

618 1002005

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორია)

ფ/პ თამაზ ჟივიძე
28.10.14     
29.10.39  

20 000        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

619 1002006

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეთრაწყაროს მიმდებარედ)

შპს „ივერია-92“ ს/კ 443567445  
28.10.14     
29.10.39

2000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

620 1002007

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორია, თამარ მეფის ქ. 
№76 (ორი ჭაბურღილი)

შპს „სამეგობრო“
28.10.14     
29.10.15

25 000 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად)        
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1490/ს 
21.09.15წ.

621 1002008

„საფარისღელის“ კვარციანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სარეკის მიმდებარედ)

შპს „საყალიბე 
ქვიშები“

ს/კ 239402179  
28.10.14     
29.10.24

ჯამური 
მოპოვება      

282 030 ტონა
2.37 ჰა

622 1002010

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ილემის მიმდებარედ)

ფ/პ ჯონი 
თაბაგარი

28.10.14     
29.10.39

3650        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



623 1002011

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარედ)

შპს „სოხუმი მერხ“
28.10.14     
29.10.19

ჯამური 
მოპოვება      
225 000 მ3

7.5 ჰა ვადა გაუვიდა

624 1002012

№1 ჭაბურღილზე მიწისქვეშა 
თერმული წყლის  
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხორგას მიმდებარედ)

ფ/პ მაია 
მიჩილაშვილი

28.10.14     
29.10.39

261 000       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

625 1002013

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „სოხუმი მერხ“
28.10.14     
29.10.19

ჯამური 
მოპოვება      
185 100 მ3

6.17 ჰა ვადა გაუვიდა

626 1002015

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 

საქართველოში“

07.11.14     
28.10.19

ჯამური 
მოპოვება      
110 400 მ3

3.68 ჰა

1001954 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა           
ვადა გაუვიდა

627 1002018

სილიკომანგანუმის 
(ტექნოგენური დანაგროვი) 
ქერქული ნარჩენების  
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვალითის მიმდებარედ)

შპს „ჯი თი ემ 
გრუპ“

07.11.14     
03.09.16

ჯამური 
მოპოვება      
8812 ტონა

1.18 ჰა

1001290 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გეომანგანეზე“-ს            
ვადა გაუვიდა

628 1002019

სილიკომანგანუმის 
(ტექნოგენური დანაგროვი) 
ქერქული ნარჩენების  
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვალითის მიმდებარედ)

შპს 
„გეომანგანეზე“

07.11.14     
03.09.16

ჯამური 
მოპოვება      
3000 ტონა

0.29 ჰა 

1001290 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯი თი ემ გრუპ“-მა        
ვადა გაუვიდა



629 1002020
„საცინკის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბანში, სოფ. 
სააკაძე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
07.11.14     
14.09.30

ჯამური 
მოპოვება       
12 000 მ3

0.97 ჰა

0000020 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გელა ჩიკვილაძე“-
მ

630 1002021
„საცინკის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბანში, სოფ. 
სააკაძე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

07.11.14     
24.04.15

ჯამური 
მოპოვება       
6259.5 მ3

1,83 ჰა

100861 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გელა ჩიკვილაძე“-
მ

631 1002022

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „ალფა“
07.11.14     
05.06.19

ჯამური 
მოპოვება      76 

500 მ3
2.55 ჰა

1001642 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კიაზო აბესაძემ

632 1002024

მდ. ენგურზე „რიყის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რიყე)

შპს „ევრობილდი“
07.11.14     
03.08.17

ჯამური 
მოპოვება      59 

445 მ3
2 ჰა

1000752 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „თენგიზ მიქაია“-მ   
ვადა გაუვიდა

634 1002026

„ფანაგის“ ლოდნარის (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფანაგის მიმდებარედ)

შპს 
„ავტოგზალენტეხ

ი 99“

07.11.14     
03.09.17

ჯამური 
მოპოვება      

9045 მ3
3.52 ჰა

1001761 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მშენებელი ლ.მ. 2009“-
ს

635 1002027

„ფანაგის“ ლოდნარის (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფანაგის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
ლ.მ. 2009“

07.11.14     
03.09.17

ჯამური 
მოპოვება      20 

000 მ3
5.0 ჰა

1001761 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ავტოგზალენტეხი 99“-
მა                                        
ვადა გაუვიდა



636 1002028

„მოწამეთას“ კირქვის (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოწამეთას მიმდებარედ)

შპს „ლარგო 
გრუპი“

11.11.14     
12.11.19

ჯამური 
მოპოვება      
200 070 მ3

7.02 ჰა ვადა გაუვიდა

637 1002029

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდლის მიმდებარედ)

შპს „წინანდლის 
ვენახები“

ს/კ 404989321  
11.11.14     
12.11.39

91 250      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

638 1002030

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 
კმ)

შპს „აგრომეტი“
11.11.14     
12.11.39

5256     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#470/ს 
03.04.19წ.

639 1002031

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საბესელიოს მიმდებარედ)

შპს „აერკომპანი“ ს/კ 239890766  
11.11.14     
12.11.39

11 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

640 1002032

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უბისას მიმდებარედ)

ფ/პ რუსიკო 
სახვაძე

11.11.14     
12.11.39

365      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

641 1002033

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეჯეთის მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
11.11.14     
12.11.39

1500    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



642 1002034

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
11.11.14     
12.11.39

18 000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

643 1002035

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
11.11.14     
12.11.39

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

644 1002036

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
11.11.14     
12.11.39

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

645 1002037

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი აბაშის მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
11.11.14     
12.11.39

1800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

646 1002038

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სეფიეთის მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
11.11.14     
12.11.39

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

647 1002039

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
11.11.14     
12.11.39

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

648 1002040

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წალენჯიხის 
ტერიტორიაზე)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021 
11.11.14     
12.11.39

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



649 1002041

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წალენჯიხის 
ტერიტორიაზე)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
11.11.14     
12.11.39

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

650 1002042

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წალენჯიხის 
ტერიტორიაზე)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
11.11.14     
12.11.39

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

651 1002043

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გაშფერდის მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
11.11.14     
12.11.39

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

652 1002044

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
სურამის მიმდებარედ)

შპს „ლაჟვარდი“
12.11.14     
13.11.24

730     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#391/ს 
21.03.18წ.

653 1002045

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სეფიეთის მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
12.11.14     
13.11.39

1800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

654 1002046

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეჯეთის მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
12.11.14     
13.11.39

1500    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



655 1002047

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კირცხის მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021
12.11.14     
13.11.39

1500    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

656 1002048

მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

ფ/პ ნანა კაპანაძე
13.11.14     
14.11.17

ჯამური 
მოპოვება      29 

700 მ3
0.99 ჰა ვადა გაუვიდა

657 1002049

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე,)

ფ/პ გელა 
გურასპაშვილი

13.11.14     
14.11.34

1825      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

658 1002050

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ჭავჭავაძის 
გამზ. №53ა)

შპს „იმერეთი“ ს/კ 212673356  
14.11.14     
15.11.39

6205     
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა

660 1002053

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეჯეთის მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
14.11.14     
14.11.39

1500    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

661 1002054

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021 
14.11.14     
14.11.39

1500    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



662 1002055

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეჯეთის მიმდებარედ)

შპს „აგრიჯორჯია“ ს/კ 204526021  
14.11.14     
15.11.39

8000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

663 1002056

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, გიორგი 
სააკაძის ქ. №7)

შპს „კასპი 2011“   ს/კ 432539871 
14.11.14     
15.11.39

730       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

664 1002057

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბორჯომის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსანდრე 
ხარებავა

14.11.14     
15.11.39

1850      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№417/ს 
06.04.15წ.

665 1002058

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

ი/მ „დავით 
ტეფნაძე“

 ს/კ 
57001036120   

14.11.14     
15.11.39

2000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

666 1002059
მდ. დურუჯზე „დურუჯის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ყვარლის მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

14.11.14     
15.11.15

ჯამური 
მოპოვება      3 

300 მ3
0.11 ჰა ვადა გაუვიდა

667 1002060

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საბუეს მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

14.11.14     
15.11.39

10 000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#224/ს       
18.02.19წ.



668 1002061

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

14.11.14     
15.11.39

40 000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#224/ს       
18.02.19წ.

669 1002062

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

14.11.14     
15.11.39

3000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№97/ს 
26.01.15წ.

670 1002063

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

14.11.14     
15.11.39

6000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№1211/ს 
26.09.19წ.

671 1002064

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

ს/კ 404427928  
14.11.14     
15.11.39

4000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#224/ს       
18.02.19წ.

672 1002065

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, შიო 
მღვიმევის ქ. №6)

ფ/პ ნიკოლოზ 
სუხიაშვილი

14.11.14     
15.11.29

400     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

673 1002068

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხის მიმდებარედ)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

14.11.14     
15.11.34

2555     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1170/ს 
31.07.17წ.

674 1002069

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზურაბ 
ონიაშვილი

14.11.14     
15.11.39

1095     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



675 1002071

მდ. ლოპოტას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფარეულის მიმდებარედ)

ფ/პ ალექსანდრე 
გუტაშვილი

14.11.14     
15.11.16

ჯამური 
მოპოვება      15 

300 მ3
0.51 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1674/ს 
20.10.15წ.

676 1002072

მდ. მტკვარზე „ქვიშხეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვიშხეთის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ სფეისი“
14.11.14     
15.11.19

ჯამური 
მოპოვება      
222 900 მ3

7.43 ჰა ვადა გაუვიდა

677 1002073

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
ცხინვალის გზატკ. №29)

შპს „აგროიმპექსი“ ს/კ 218034945  
14.11.14     
15.11.39

1095      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

678 1002074

მდ. ქსანზე (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „რიყე 2012“
14.11.14     
15.11.15

ჯამური 
მოპოვება      14 

100 მ3
0.47 ჰა ვადა გაუვიდა

680 1002076

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „იმედი 2011“  ს/კ 412672497  
14.11.14     
15.11.39

1460      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

681 1002077

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლია ნერგაძე“
ს/კ 

37001001758   
14.11.14     
15.11.39

1825      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

682 1002078

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზ. #8 (ნაკვ.#1/597-2)

შპს „მშენპარკი“  ს/კ 212908870  
14.11.14     
15.11.39

3650      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



683 1002079

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყულევის მიმდებარედ)

შპს „შავი ზღვის 
ტერმინალი“

ს/ნ 204892170  
17.11.14     
18.11.39

36 500      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

684 1002080

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ლანჩხუთის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ კახაბერ 
ებრალიძე

17.11.14     
18.11.39

1825      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

685 1002081

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბნის 
ტერიტორიაზე)

შპს „მერვე“ ს/კ 226517150 
18.11.14     
19.11.39

1000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

686 1002082

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ალმისტერი 
ნემსაძე“

ს/კ 
42001001525   

18.11.14     
19.11.39

3000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

687 1002084
მდ. დევაშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დაბა ლენტეხის 
მიმდებარედ)

შპს „გია 
კონსტრაქშენ“

18.11.14     
19.11.16

ჯამური 
მოპოვება      

7500 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა

688 1002085

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეჯეთის მიმდებარედ)

შპს „გეჯეთი“ ს/კ 239895805  
18.11.14     
19.11.39

11 000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



689 1002086

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

შპს „შავი ტიტა“   ს/კ 220004876
18.11.14     
19.11.39

365     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

690 1002087

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წიწამური)

შპს „ედემი“
19.11.14     
24.12.16

ჯამური 
მოპოვება       
21 300 მ3

0.71 ჰა

1000313 ლიცენზიის 
დუბლიკატი              
1002052 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით 
ბოჭორიშვილმა               
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
23 ივლისის #21-
05/77001 წერილით

691 1002088

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

შპს „სახლმშენი 1“ ს/კ 438726470  
19.11.14     
20.11.39

3650     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

692 1002089
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. გორის 
მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“
19.11.14     
20.11.19

ჯამური 
მოპოვება      60 

600 მ3
2.02 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#321/ს 
05.03.18წ.

693 1002090

მდ. ჯრუჭულაზე 
„ჯრუჭულას“ (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო ხევის 
მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ფალავანდიშვილი

19.11.14     
20.11.16

ჯამური 
მოპოვება      30 

000 მ3
1.0 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1803/ს 
04.11.16წ.



694 1002091

„რუისის“ თიხიანი 
კონგლომერატების მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. რუისის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

19.11.14     
20.11.15

ჯამური 
მოპოვება      92 

000 მ3
0.92 ჰა ვადა გაუვიდა

695 1002092

„რუისის“  კონგლომერატების 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუისის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

19.11.14     
20.11.15

ჯამური 
მოპოვება      25 

500 მ3
0.51 ჰა ვადა გაუვიდა

696 1002093

„აგარის“ (უბანი სამხრეთი)  
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აგარის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

19.11.14     
20.11.15

ჯამური 
მოპოვება      78 

000 მ3
2.6 ჰა ვადა გაუვიდა

697 1002094

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე), 
გურამიშვილის ქ. #25

შპს „ელეგანტი“
19.11.14     
20.11.39

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1920/ს 
05.12.16წ.

698 1002095

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბომონდი“
19.11.14     
20.11.39

3650    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1905/ს 
02.12.16წ.

699 1002096

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, ცხინვალის 
გზატკეცილის მე-3 კმ)

ფ/პ გოგიტა 
ქარელიშვილი

19.11.14     
20.11.24

2555   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



700 1002097

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ იოსებ 
ყაშუაშვილი

19.11.14     
20.11.34

365  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

701 1002098

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ხორცკომბინატი“

19.11.14     
20.11.19

1095  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

702 1002099

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „ბელ-გეგბელ“ ს/კ 238769739  
20.11.14     
06.12.26

ჯამური 
მოპოვება       
35 700 მ3

3 ჰა

00401 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„იბერი“-მ             00507 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ბუნების 
ქომაგი“-მა

703 1002100

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბერბუკის მიმდებარედ)

შპს „ქართგაზი“ ს/კ 417877934
20.11.14     
21.11.39

1825   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

704 1002102

მდ. იორზე „იორის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
თიანეთის მიმდებარედ)

შპს „გერალი“
21.11.14     
22.11.19

ჯამური 
მოპოვება      63 

000 მ3
0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

705 1002104

„მანავერას“ ქვიშების 
(გამოფიტული გრანიტი) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თრიალეთის მიმდებარედ)

შპს „ბილდინგ-
დეველოპერ“

21.11.14     
22.11.16

ჯამური 
მოპოვება      15 

000 მ3
0.3 ჰა ვადა გაუვიდა



706 1002105

მდ. მაშავერაზე „მაშავერას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდურის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

21.11.14     
22.11.19

ჯამური 
მოპოვება      74 

700 მ3
0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

708 1002108

მდ. დიდ ლიახვზე „ქვემო 
ნიქოზის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნიქოზის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
80“

21.11.14     
22.11.17

ჯამური 
მოპოვება      45 

300 მ3
1.51 ჰა ვადა გაუვიდა

709 1002109

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვალონის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კოლხი“
21.11.14     
22.11.19

150 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

710 1002110

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფარეულის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მარანი“ ს/კ 231248888  
21.11.14     
22.11.39

10000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

711 1002111

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფარეულის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მარანი“ ს/კ 231248888  
21.11.14     
22.11.39

1000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

712 1002112

მდ. მტკვარზე „დოღლაურის“ 
(ოთხი უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დოღლაურის მიმდებარედ)

შპს „აგოსტინო“
21.11.14     
22.11.19

ჯამური 
მოპოვება       
155 100 მ3

5.17 ჰა ვადა გაუვიდა



713 1002113

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ვახტანგ 
თავხელიძე

21.11.14     
22.11.19

365   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

714 1002114

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ვორლდნათსი“

ს/კ 419984404  
21.11.14     
22.11.39

1000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

715 1002115

„საწისქვილოს“ კირქვის 
(ღორღი) მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საწისქვილოს მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ჯალაღანია

21.11.14     
22.11.24

ჯამური 
მოპოვება      48 

300 (ორივე 
უბანზე) მ3

1.07 ჰა

716 1002116

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“  (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მათხოჯის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ჯალაღანია

21.11.14     
22.11.16

ჯამური 
მოპოვება      15 

600 (ორივე 
უბანზე) მ3

0.52 ჰა ვადა გაუვიდა

717 1002117

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან 
მდინარაძე

21.11.14     
22.11.34

5475  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

718 1002118

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „როლანდი 
2009“

21.11.14     
22.11.19

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



720 1002122

სასარგებლო წიაღისეულის 
(ფერადი, კეთილშობილი, 
იშვიათი მეტალები და 
ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება 
(ბოლნისის და დმანისის 
მუნიციპალიტეტებში)

შპს „RMG GOLD“ ს/კ 225359947  

25.11.14     
02.01.42     

ლიცენზიი
ს დაწყება   
01.01.15

193.76 ჰა

1000577 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მაინინგ 
ინვესთმენთს“-მა        
1001028 ლიცენზიის 
ცვლილება                  
შპს „Mინინგ 
Iნვესტმენტს Gოლდ“-
ზე გაცემული 1001539 
ლიცენზიის 
ცვლილება (შერწყმა)

721 1002123

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნეზლობა“  ს/ნ 206177545  
25.11.14     
26.11.39

60 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

722 1002124

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქირაჩ-მუღანლოს 
მიმდებარედ)

შპს „ალგო“
26.11.14     
27.11.19

ჯამური 
მოპოვება      81 

300 მ3
2.71 ჰა ვადა გაუვიდა

723 1002125

მდ. ქვაბლიანზე „არალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არალის მიმდებარედ)

შპს „ემპა კომპანი“
26.11.14     
27.11.19

ჯამური 
მოპოვება      
126 300 მ3

4.21 ჰა ვადა გაუვიდა

724 1002126
მდ. დურუჯზე „დურუჯის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ყვარლის მიმდებარედ)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

26.11.14     
27.11.19

ჯამური 
მოპოვება      
295 800 მ3

9.86 ჰა ვადა გაუვიდა

725 1002127

მდ. იორზე „თიანეთის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „იორი 11“
26.11.14     
27.11.19

ჯამური 
მოპოვება      
119 700 მ3

3.99 ჰა ვადა გაუვიდა



726 1002128

„აჯამეთის“ (უბანი 
ბროლისქედი) ქალცედონისა 
და გაკაჟებული 
სპონგოლიტის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელეს მიმდებარედ)

შპს „ჯი თი ემ 
გრუპ“

ს/კ 404882383 
26.11.14     
27.11.34

ჯამური 
მოპოვება      

152 760 
(ქალცედონი - 

18 760, 
სპონგოლითი - 

134 000) მ3

2.68 ჰა

727 1002129

„ნარდევანის“ ბაზალტის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნარდევანის მიმდებარედ)

ფ/პ ბესარიონ 
ვიბლიანი

26.11.14     
27.11.34

ჯამური 
მოპოვება      
201 500 მ3

4.03 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#88/ს 
20.01.16წ.

728 1002131

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზირზე)

შპს „სტილ 
საქართველო“

ს/კ 401950377  
26.11.14     
27.11.39

420    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

729 1002132

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რეფერალური 
დახმარების 
ცენტრი“

 ს/კ 401946784  
26.11.14     
27.11.24

1825   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

730 1002134

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, არგვეთას 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

სპს „ყანჩაველი-
ლეჟავა“

ს/კ 230029830  
28.11.14     
29.11.39

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

731 1002135

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდში, 
დავით აღმაშენებლის ქ. #112)

ფ/პ ლაშა 
სართანია

28.11.14     
29.11.39

1825           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



732 1002136

მდ. კაბალზე „ქვემო ხეჩილის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ხეჩილის მიმდებარედ)

შპს „ტექნომობი“
28.11.14     
29.11.17

ჯამური 
მოპოვება       
34 200 მ3

1.14 ჰა ვადა გაუვიდა

733 1002137

მდ. რიონზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სოფ. ქვედა ღვარდიას 
მიმდებარედ)

შპს „რაჭა 2005“
28.11.14     
29.11.19

ჯამური 
მოპოვება       
46 800 მ3

1.56 ჰა ვადა გაუვიდა

734 1002138

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ამაღლების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ პაატა 
მახუაშვილი

28.11.14     
29.11.19

365     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

735 1002139

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაფნარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბეჟან კაცაძე
28.11.14     
29.11.39

1095  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

736 1002140

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბეჟან კაცაძე
28.11.14     
29.11.39

1095 
(თითოეულზე 

547.5)   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა   
(თითოეუ
ლზე)

737 1002141

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ეწერის მიმდებარედ)

შპს „ერთობლივი 
საწარმოს ტოდინი-

ტაკენაკას 
ფილიალი 

საქართველოში“

28.11.14     
29.11.16

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



738 1002142

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდლის მიმდებარედ)

შპს „წინანდალი-
XXI საუკუნის 
საუკეთესო 
ღვინოები“

ს/კ 231250758  
28.11.14     
29.11.24

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

739 1002143

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „გურამ 
გუმბერიძე“

ს/კ 
18001018446 

28.11.14     
29.11.39

365        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

740 1002144

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორია)

ფ/პ ნინა ჯაველიძე
28.11.14     
29.11.39

1095      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

741 1002145

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩიხას ტერიტორიაზე, თამარ 
მეფის ქ. №41)

ფ/პ ანზორ 
გულიაშვილი

28.11.14     
29.11.34

550        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#203/ს 
17.02.20წ.

742 1002146

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ბესიკი 
წიწილაშვილი“

28.11.14     
29.11.39

2190       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

743 1002147

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წალასყურის მიმდებარედ)

შპს „ბაგო“ ს/კ 400090897  
28.11.14     
29.11.39

183        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



744 1002148

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტინისხიდის მიმდებარედ)

ფ/პ მერაბ 
საათაშვილი

28.11.14     
29.11.39

1000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

745 1002149

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის მიმდებარედ)

ი/მ „რამინ 
გიორხელიძე“

ს/კ 
53001006376  

28.11.14     
29.11.39

3650       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

746 1002150

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წყალტუბოს 
ტერიტორიაზე, 
მარჯანიშვილის ქ. №15)

შპს „ზ.თ. შენება-
მოპირკეთება 

2007“
ს/კ 221280502

28.11.14     
29.11.39

3650           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

747 1002151

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ივანწმინდისა და სოფ. 
მერჯევის მიმდებარედ)

ფ/პ მურმანი 
კაპანაძე

28.11.14     
29.11.24

1460           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

748 1002152

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ამირან 
დეკანოიძე

28.11.14     
29.11.24

1095           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

749 1002153

მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა თონეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „თეგი“
28.11.14     
29.11.15

ჯამური 
მოპოვება      5 

000 მ3
0.52 ჰა ვადა გაუვიდა



750 1002154

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გრემის მიმდებარედ)

შპს „Wine Products 
& Spirits“

28.11.14     
29.11.39

1000           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#408/ს 
20.03.19წ.

751 1002155

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ ნანი გიორგაძე
02.12.14     
03.12.24

1825           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

752 1002156

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ)

შპს „ვარციხის 
კონიაკის ქარხანა“

ს/კ 225064710  
02.12.14     
03.12.34

10 950      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

753 1002157

„გარდაბნის“ ქვიშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბირლიკის მიმდებარედ)

ფ/პ ვახტანგი 
ფანგანი

02.12.14     
03.12.16

ჯამური 
მოპოვება      

4000 მ3
0.2 ჰა ვადა გაუვიდა

754 1002158

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოძისის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ბაქაქური

02.12.14     
03.12.39

4745           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1438/ს 
07.09.15წ.

755 1002160

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაზარლოს მიმდებარედ)

ი/მ „აზიმ 
ვალიევი“

ს/კ 
12001028125 

03.12.14     
04.04.33

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა
1001064 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დურსუნ ფირიევმა



756 1002161

მდ. მტკვარზე „ჭერმისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაღლას მიმდებარედ)

შპს „მშენბარი“
03.12.14     
04.12.19

ჯამური 
მოპოვება      
127 500 მ3

4.25 ჰა

757 1002162
მდ. რიონზე „რიონის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ქუთაისის მიმდებარედ)

შპს „ჯიემსი“
04.12.14     
05.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
83 400 მ3

2.78 ჰა

758 1002163

მიწისქვეშა მტკნარი (ორი ჭა) 
წყლის  (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება (ქ. 
ზუგდიდის ტერიტორიაზე, 
სოხუმის ქ. #71 და #73)

ი/მ „როინ 
ჭურღულია“

ს/კ 
19001016349 

04.12.14     
05.12.39

730 
(თითოეულზე 

365)            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა   
(თითოეუ
ლზე)

759 1002164

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ტოლსტოის ქ. 
№2ა)

ი/მ „დათო ჯიქია“
ს/კ 

19001091445   
04.12.14     
05.12.39

365            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

760 1002165

მდ. ჩხარის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუფოთის მიმდებარედ)

შპს „საპოვნელა +“
04.12.14     
05.12.15

ჯამური 
მოპოვება      

8500 მ3
0.85 ჰა ვადა გაუვიდა

761 1002166
მდ. დურუჯზე „დურუჯის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ყვარლის მიმდებარედ)

შპს „ზიმო“
04.12.14     
05.12.15

ჯამური 
მოპოვება      20 

000 მ3
1 ჰა ვადა გაუვიდა



762 1002169

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნინოწმინდის მიმდებარედ)

შპს „ნინოწმინდა 
I“

ს/კ 238156589  
04.12.14     
05.12.39

2190           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

763 1002170

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნინოწმინდის მიმდებარედ)

ფ/პ პაატა 
კონიაშვილი

04.12.14     
05.12.39

5475           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

764 1002171

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ალეკო 
მინაშვილი“

ს/კ 
17001001938 

04.12.14     
05.12.39

1500           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

765 1002172

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ჩიქოვანის ქ. 
№40)

ი/მ „ლუიზა 
ჩიკვატია“

ს/კ 
01030008071 

04.12.14     
05.12.39

474.5           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

766 1002173

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
№34)

შპს „ზუგდიდი 
ქალაქური“

ს/კ 220391298  
08.12.14     
09.12.39

3285           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

767 1002174

„ბოლნისის“ ტუფის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფახრალოს მიმდებარედ)

შპს „ეკომაქს 
ინტერნეიშენალ“

ს/კ 412697167  
08.12.14     
09.12.34

ჯამური 
მოპოვება      
168 300 მ3

0.7 ჰა



768 1002176

„შქმერის“ მანგანუმის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შქმერი)

შპს „Feroex“ ს/კ 406087960  
09.12.14     
18.11.28

ჯამური 
მოპოვება       

5 000 ტ
4.42 ჰა

100313 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეტექსმა“         
101054 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„რუსმეტალმა“

769 1002177

მდ. მტკვარზე „მცხეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხათგვერდის 
მიმდებარედ)

შპს 
„ერგოინტერიერი“

09.12.14     
25.05.18

ჯამური 
მოპოვება       16 

800 
(წელიწადში 
არაუმეტეს 

4200) მ3

0.7 ჰა

1001188 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაზა მაისურაძემ     
ვადა გაუვიდა

770 1002178

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
აღაპიშვილი

10.12.14     
11.12.16

ჯამური 
მოპოვება       
30 900 მ3

1.03 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„კაპიტალი“-ს (ს/ნ 
405100670, თბილისი, 
ნუცუბიძის ფერდ.მე-2 
მ/რ, 1 კვ, კორპ.7, ბ.21) 
2015 წლის 25 
აგვისტოდან 2015 
წლის 31 დეკემბრამდე

772 1002180

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოხისის მიმდებარედ)

ფ/პ იაგო 
ხუციშვილი

10.12.14     
11.12.24

5000           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

773 1002181

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

შპს „გომი-98“ ს/კ 243873233 
10.12.14     
11.12.39

1500           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



774 1002182

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარედ)

შპს „ომვა“ ს/კ 224613719  
10.12.14     
11.12.39

365            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

775 1002187

მდ. ალაზანზე „ალაზნის“ 
ქვიშის მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიდიპალიტეტში, სოფ. 
ჰერეთისკარი)

შპს „ქვიბი“
10.12.14     
11.12.16

ჯამური 
მოპოვება      20 

700 მ3
0.69 ჰა ვადა გაუვიდა

777 1002189

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხიხ მიმდებარედ)

ფ/პ ბაკური 
თუთბერიძე

10.12.14     
11.12.39

1095           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

778 1002190

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორიაზე, 
თამარაშვილის ქ. №27)

ფ/პ დავით 
პარუნაშვილი

10.12.14     
11.12.39

7300           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

779 1002191

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის მიმდებარედ)

შპს „გვანსა“ ს/კ 217889710  
10.12.14     
11.12.39

1095           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

780 1002192

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ხათუნა 
ნოზაძე

10.12.14     
11.12.39

365            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



781 1002194

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე (ხუთი 
ჭაბურღილი)

შპს „იმერეთი“ ს/კ 212673356  
10.12.14     
11.12.39

11 000 
(თითოეულ 

ჭაბურღილზე 2 
200)            

მ3/წელიწადში

თითოეუ
ლზე 0.07 

ჰა

782 1002195

მდ. Mტკვრისა და მდ. 
გლდანულას შესართავის 
სამხრეთით ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისი, 
გლდანი-ნაძალადევის რ-ნი)

შპს „მშენებელი 
999“

11.12.14     
04.02.16

5000 მ3/წელ 1,1176 ჰა
00038 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა

783 1002196

მდ. მტკვარზე „ავჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თბილისში, ავჭალის 
მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი-
999“

11.12.14     
14.09.15

ჯამური 
მოპოვება       
21 900 მ3

0,73 ჰა
0000013 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა

784 1002198

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარედ)

ი/მ „თომა 
ბუჩაიძე“

ს/კ 
08001001731

12.12.14     
13.12.39

105       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

785 1002200

„ლაშიჭალის“ (წყარო №1 და 
№2) ნახშირმჟავა მინერალური 
(ჩამოსასხმელი) წყლის 
მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორბელის მიმდებარედ)

შპს „ლაშიჭალა“  ს/კ 412703392  
12.12.14     
09.11.38

547.5 
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა
1001358 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ტარიელ დოლიძემ

786 1002202

მდ. არაგვის ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანანურთან ჟინვალის 
წყალსაცავის მიმდებარედ)

შპს „გრავი“ ს/კ 205159433   
16.12.14     
07.09.26

ჯამური 
მოპოვება      
240 000 მ3

6,54 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„დემირთენ ჯორჯია“-
ს 01.11.2016 წლამდე      
00266 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



787 1002204
ქვიშა, ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (თბილისში, სოფ. 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

სს 
„მშენმექანიზაცია“

19.12.14     
20.12.16

ჯამური 
მოპოვება      29 

700 მ3
0.99 ჰა ვადა გაუვიდა

788 1002205

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, იმერეთის ქ. 
№120)

ფ/პ ვახტანგ 
გორგაძე

19.12.14     
20.12.39

100      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1609/ს 
03.10.16წ.

789 1002206

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპლაიტეტში, სოფ. 
ჩხრამუხის მიმდებარედ)

ი/მ „მალხაზი 
ლომიტაშვილი“

ს/კ 
57001007603  

19.12.14     
20.12.39

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

790 1002207

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ლიკანის მიმდებარედ (ოთხი 
ჭა)

სს „ბორჯომი 
ლიკანი 

ინტერნეიშენალი“
ს/კ 404408547  

19.12.14     
20.12.39

109 500         
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლ ჭაზე)

791 1002208

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, შ.ხუბულავას 
ქ. №21)

ი/მ „ნოდარ 
ჩხაპელია“

ს/კ 
19001006827

19.12.14     
20.12.39

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

792 1002209

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპლაიტეტში, სოფ. 
მეჯვრისხევის მიმდებარედ)

შპს „გორი“ ს/კ 417882982  
19.12.14     
20.12.20

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



793 1002210

მიწისქვეშა მტკნარი (ორი 
ჭაბურღილი) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სენაკის 
ტერიტორიაზე, ინდიკო 
სანაიას ჩიხი №2)

ი/მ „თენგიზი 
ხოჭოლავა“

ს/კ 
39001001465   

19.12.14     
20.12.34

4500 
(თითოეულზე 

2250) 
მ3/წელიწადში

თითოეუ
ლზე 0.07 

ჰა

794 1002211

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სენაკის 
ტერიტორიაზე, ინდიკო 
სანაიას ჩიხი №2)

ფ/პ გიგა გვასალია
19.12.14     
20.12.34

4500           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

796 1002213

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ტრეტიაკოვის 
ქ. №18)

ი/მ „მალხაზ 
ხუნჯგურუა“

ს/კ 
19001021762

19.12.14     
20.12.39

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

797 1002214

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. №105)

შპს „ალიანსი“ ს/კ 219995450  
19.12.14     
20.12.39

2370 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

799 1002216

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, დავტ 
აღმაშენებლის გამზ. №88)

ფ/პ ავთანდილ 
ბაღდავაძე

19.12.14     
20.12.39

1825          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

800 1002217

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე, სანაპიროს ქ. 
№12ა)

ფ/პ ზურაბ 
ახვლედიანი

19.12.14     
20.12.39

365           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#349/ს 
07.03.16წ.

801 1002218

მდ. ყვირილაზე „ყვირილის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეორე სვირის მიმდებარედ) 

ფ/პ დარეჯან 
ჭულუხაძე

19.12.14     
20.12.18

ჯამური 
მოპოვება      57 

600 მ3
1.92 ჰა ვადა გაუვიდა



802 1002220

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, დავით 
აღმაშენებლის გამზირი №94)

ფ/პ თამაზი 
გაბუნია

19.12.14     
20.12.39

1800          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

803 1002222

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის მიმდებარედ)

შპს „დიოსკურია 
XXI“

ს/კ 220363568  
19.12.14     
20.12.39

1000          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

804 1002223

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში,დაბა 
ურეკის მიმდებარედ)

ფ/პ ივერ 
ფუტკარაძე

19.12.14     
20.12.24

1095     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

805 1002225

მდ. ენგურზე „ენგურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიას მიმდებარედ)

ფ/პ გიზო არონია
19.12.14     
20.12.19

ჯამური 
მოპოვება      89 

700 მ3
2.99 ჰა ვადა გაუვიდა

806 1002227

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

25.12.14     
26.12.24

292       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.№236/ს 
23.02.15წ.

807 1002228

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს 
„სატრანსპორტო 
ლოჯისტიკური 
ცენტრი გმტ 

(GMT)“

25.12.14     
26.12.15

ჯამური 
მოპოვება      15 

000 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა



808 1002229

მდ. ენგურზე „ენგურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფახულანის მიმდებარედ)

ფ/პ გიზო არონია
25.12.14     
26.12.19

ჯამური 
მოპოვება      
269 100 მ3

8.97 ჰა ვადა გაუვიდა

809 1002230

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

ი/მ „გიორგი 
ციცაგი“

25.12.14     
26.12.24

730          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#133/ს 
31.01.18წ.

810 1002231

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ)

ფ/პ თემურ 
სანიკიძე

30.12.14     
31.12.19

730          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

811 1002233

დიაბაზ-პორფირიტის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაზმათის მთის მიმდებარედ)

ფ/პ თამაზ 
ნალიყაშვილი

30.12.14     
23.10.34

ჯამური 
მოპოვება      
362 500 მ3

5.46 ჰა
1001931 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა       
შპს „აგროიმპექსი“-მა

812 1002234

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგიწმინდის მიმდებარედ)

შპს „TISCOOPAN 
INTERNATIONAL“

 ს/კ 445406454  
30.12.14     
31.12.39

7300           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

813 1002235

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეჯვრისხევის მიმდებარედ)

ფ/პ ნათია 
ბერძნიშვილი

30.12.14     
31.12.29

6000          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



814 1002237

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. საგარეჯოს 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზურაბ 
მჭედლიშვილი

30.12.14     
31.12.39

1825           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

815 1002238

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორია)

შპს „კოლაგი“ ს/კ 227719804  
30.12.14     
31.12.39

1825           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

816 1002239

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის მიმდებარედ)

შპს „ვესტნათი“ ს/კ 220376849  
30.1214     
31.12.39

1095      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

817 1002240

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაოზას მიმდებარედ)

ფ/პ თამაზ 
მოსულიშვილი

31.12.14     
01.01.25

730          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

818 1002242

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელეთის მიმდებარედ)

ფ/პ თეა გვარამია
31.12.14     
15.11.39

30 000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა   
(თითოეუ
ლზე)

ფ/პ თეა ჯოხაძეზე 
გაცემულ 1002066 
ლიცენზიაში 
ცვლილება

819 1002243

მდ. მაშავერაზე 
„ხიდისყურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისყური)

შპს „მამკოდა-
2007“

09.01.15     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

145 800 (57 000, 
88 800) მ3

6.56 ჰა

1000761 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჩემპიონი 10“-მა      
ვადა გაუვიდა



820 1002247

მდ. მტკვარზე „გომი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარედ)

შპს „გომი-98“ ს/კ 243873233  
13.01.15     
14.01.20

ჯამური 
მოპოვება       
99 300 მ3

3.31 ჰა ვადა გაუვიდა

821 1002248

„ცხრამუხის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხის მიმდებარედ)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

13.01.15     
14.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
45 900 მ3

1.53 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#218/ს 
17.02.17წ.

822 1002249

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

სს „მაუდი-2000“ ს/კ 212707025  
13.01.15     
14.01.40

1200           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

823 1002250

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, დ. 
აღმაშენებლის გამზ. #60)

ფ/პ გაგა ნემსაძე
13.01.15     
14.01.40

1460          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

824 1002252

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანანურის მიმდებარედ)

ი/მ „დარეჯან 
გვრიტიშვილი“

ს/კ 
16001006215   

13.01.15     
14.01.40

365          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

825 1002253

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი ქესალოს 
მიმდებარედ)

შპს „ქართული 
სავაჭრო ჯგუფი“

13.01.15     
14.01.20

ჯამური 
მოპოვება      
364 800 მ3

12.16 ჰა ვადა გაუვიდა



826 1002255

„ფახვიჯის“ ტრავერტინის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფახვიჯის მიმდებარედ)

შპს „ინსტალ +“
13.01.15     
14.01.20

ჯამური 
მოპოვება       
14 500 მ3

0.29 ჰა ვადა გაუვიდა

827 1002256
„დედოფლისწყაროს“ კირქვის 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მიმდებარედ)

შპს „კალციტი“ ს/კ 228538008  
13.01.15     
14.01.35

ჯამური 
მოპოვება       
401 000 მ3

4.01 ჰა

828 1002257

მდ. იორზე „იორის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლელოვანის მიმდებარედ)

ფ/პ ლაზარე 
ციხელაშვილი

15.01.15     
16.01.16

ჯამური 
მოპოვება       
14 700 მ3

0.49 ჰა ვადა გაუვიდა

829 1002258

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თელავის 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„სასტუმროების 
ქსელი რჩეული“

ს/კ 204530551 
15.01.15     
16.01.40

2555          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

830 1002259

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე)

შპს „სათნო“   ს/კ 215110252 
15.01.15     
16.01.40

4000           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

831 1002260

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოთხი ჭაბურღილი) 
(ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გრიგოლეთის მიმდებარედ)

შპს „ანდამატი“ ს/კ 233646463  
15.01.15     
16.01.40

5475 
(თითოეულიდა

ნ 1368.75)   
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა



832 1002261

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უბისას მიმდებარედ)

ფ/პ ეკატერინე 
კურტანიძე

15.01.15     
16.01.40

4000           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

833 1002262

„აგარის“ ქვიშა, ხრეშის (უბანი 
სამხრეთი) მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აგარის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

15.01.15     
16.01.16

ჯამური 
მოპოვება       
86 700 მ3

2.89 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1746/ს 
02.11.15წ.

834 1002263

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ფასანაურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალაჯურის მიმდებარედ)

შპს „საქართველოს 
სამხედრო გზა“

15.01.15     
16.01.20

ჯამური 
მოპოვება      
113 100 მ3

3.77 ჰა ვადა გაუვიდა

835 1002264
მდ. მაშავერაზე „რატევანის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ბოლნისის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
ტექნიკა“

15.01.15     
16.01.18

ჯამური 
მოპოვება       
38 400 მ3

1.28 ჰა ვადა გაუვიდა

836 1002267

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წალენჯიხის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. №16)

შპს „პირამიდა-03“ ს/კ 242743144  
16.01.15     
17.01.40

183           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

837 1002268

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბორჯომის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. №101ა)

ფ/პ ლერი 
ხაბელოვი

20.01.15     
21.01.40

7300          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



838 1002269
მდ. მტკვარზე „მტკვრის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ბორჯომის ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი“
23.01.15     
24.01.17

ჯამური 
მოპოვება       
20 700 მ3

0.69 ჰა ვადა გაუვიდა

840 1002271

მდ. რიონზე „რიონის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „ინფრა 
კონსტრაკშენ“

23.01.15     
24.01.16

ჯამური 
მოპოვება       
38 700 მ3

1.29 ჰა ვადა გაუვიდა

841 1002272

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონში, 
სტაროსელსკის ქ. )

ფ/პ გრიგოლ 
კაკაურიძე

23.01.15     
24.01.40

500   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

842 1002273

„ალაზნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შაქრიანის მიმდებარედ)

შპს „Bauhaus“
23.01.15     
24.01.17

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

843 1002274

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიხაურის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
23.01.15     
24.01.35

10 000        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

844 1002275

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბა ურეკის მიმდებარედ)

ი/მ „მედეა ხუჭუა“
ს/კ 

37001006340   
23.01.15     
24.01.40

750 (თითოეულ 
ჭაბ.-ზე 375)     

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა



845 1002276

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „ცისკარი 2010“ ს/კ 438724114  
23.01.15     
24.01.40

1095        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

846 1002277

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხამისკურის მიმდებარედ)

შპს „ტერმინალი“ ს/კ 220004616  
23.01.15     
24.01.40

1825       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

847 1002278

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“
23.01.15     
24.01.20

ჯამური 
მოპოვება      
195 600 მ3

6.52 ჰა ვადა გაუვიდა

848 1002279

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხევის მიმდებარედ)

ფ/პ ბადრი 
ტაბატაძე

23.01.15     
24.01.40

200        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#272/ს 
25.02.19წ.

849 1002280

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

ფ/პ ნანა კაპანაძე
23.01.15     
24.01.17

ჯამური 
მოპოვება       
15 600 მ3

0.52 ჰა ვადა გაუვიდა

850 1002281

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი ხორგას 
მიმდენარედ)

შპს „განმუხური“
23.01.15     
24.01.16

ჯამური 
მოპოვება       
8 400 მ3

0.28 ჰა ვადა გაუვიდა



851 1002282

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აჯამეთის მიმდებარედ)

ფ/პ ავთანდილ 
კოხოძე

23.01.15     
24.01.17

ჯამური 
მოპოვება       
25 500 მ3

0.85 ჰა ვადა გაუვიდა

852 1002283

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხონის 
ტერიტორიაზე, ჭანტურიას ქ. 
#64)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
23.01.15     
24.01.40

3650        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

853 1002285

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „იჯიეს“ ს/კ 212699686  
23.01.15     
24.01.30

11 000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

854 1002287

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შორაპანის მიმდებარედ)

შპს „ბოგირო“ ს/კ 230030917  
23.01.15     
24.01.25

800    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

855 1002289

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქ. №110)

ფ/პ იური 
ჭანკვეტაძე

23.01.15     
24.01.20

2555       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

856 1002290

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

ფ/პ ალეკო 
ცხადაბერიძე

23.01.15     
24.01.40

365      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



857 1002291

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
№114)

ფ/პ შალვა 
ჭახნაკია

23.01.15     
24.01.30

180       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

858 1002292

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარანის მიმდებარედ)

შპს „ოლიმპი-
2006“

23.01.15     
24.01.17

100 000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

859 1002293

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. №57)

შპს „იმერეთი“ ს/კ 212673356  
23.01.15     
24.01.40

3650         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

860 1002294

მდ. ალაზნის ქვიშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჰერეთისკარის მიმდებარედ)

შპს „კაბალაზი“
26.01.15     
15.11.16

ჯამური 
მოპოვება       
22 500 მ3

0.83 ჰა
1002070 ლიცენზიის 
დანართში ცვლილება   
ვადა გაუვიდა

861 1002296

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
(ღორღი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „Ata-ana“
26.01.15     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
95 275 მ3

3.6 ჰა

0000191 ლიცენზიის 
ნაწილი                             
1000066 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნამაზ პანახოვი“-
მა                        ვადა 
გაუვიდა



862 1002297

ბაზალტის (ღორღი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „Ata-ana“ ს/კ 434159956  
26.01.15     
03.07.29

ჯამური 
მოპოვება       
231 235 მ3

5,01 ჰა

100548 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ზეინალოვი 
ტაბრიზ“-მა                      
100885 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნამაზ პანახოვი“-
მა

863 1002298

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „გრიგოლ 
ჭანკვეტაძე“

ს/კ 
18001010017

26.01.15     
19.11.39

730      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002083 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ავთანდილ 
ჭანკვეტაძემ

864 1002299
მდ. ლოჭინის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისში)

შპს „ბელგრუზ 
მეტალი“

27.01.15     
20.11.18

ჯამური 
მოპოვება       
83 600 მ3

4.18 ჰა
1001381 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა

865 1002300

„ახალი სამგორის“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სამგორი)

შპს „გლგ კომპანი“ ს/კ 426524594  
27.01.15     
27.11.28

ჯამური 
მოპოვება       
35 844 ტ

18,81 ჰა

სპს „გოგოჭური და 
კომპანია“-ზე 
გაცემული 100324 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის 
ცვლილება)                      
1002244 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გოგოჭური და 
კომპანია“-მ

866 1002301

საცინკის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძე)

ფ/პ ლერი 
წივილაშვილი

28.01.15     
12.09.27

ჯამური 
მოპოვება       
961 125 მ3

20,06 ჰა
00834 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



867 1002302

„წაღვერის“ მინერალური 
წყლის (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
წაღვერი ##12,1,9,10,13 და 5 
ჭაბ.)

შპს „წაღვერი“ ს/კ 226109243 
28.01.15     

17.07.2033
25 მ3/დღ.ღ 0,42 ჰა

100091 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ რობიზონ 
ნინოშვილმა

868 1002303

მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შრომისუბნის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ სფეისი“
03.02.15     
26.10.18

ჯამური 
მოპოვება       84 

600 მ3
2.82 ჰა

1001342 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ილია ებრალიძე“-მ 
იჯარით გადასცა შპს 
„Georgia 2012“-ს 2016 
წლის 30 ივნისიდან 
ერთი თვის ვადით

869 1002304

„დოღლიაურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ სფეისი“
03.02.15     
12.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
51 900 მ3

1.73 ჰა

1001673 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გლობალმშენი“-მა 
ვადა გაუვიდა

870 1002305

მდ. ნარეკვავზე „წილკნის“ (I, 
II და III უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წილკნის მიმდებარედ)

შპს „ხიდმშენი #2“
03.02.15     
04.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
15 500 მ3

1.55 ჰა ვადა გაუვიდა

871 1002306

წარმოების ნარჩენების 
ტექნოგენური დანაგროვის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბირლიკის მიმდებარედ)

შპს 
„ტექნომეტალი“

ს/კ 404973962  
03.02.15     
04.02.35

ჯამური 
მოპოვება       
143 769 ტ

1.73 ჰა

872 1002307

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარის მიმდებარედ)

შპს „ფაშა“ ს/კ 240896027   
03.02.15     
04.02.40

2000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



873 1002308

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბოხვაურის მიმდებარედ)

ფ/პ მანანა კუპრაძე
03.02.15     
04.02.40

500      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

874 1002309

მდ. მულხურაზე „ჟამუშის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მესტიის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჟამუშის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ 
ქონსთრაქშენ“

03.02.15     
04.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
45 000 მ3

1.5 ჰა ვადა გაუვიდა

875 1002310

მდ. მესტიაჭალაზე 
„მესტიაჭალის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „ნიუ 
ქონსთრაქშენ“

03.02.15     
04.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
52 800 მ3

1.76 ჰა ვადა გაუვიდა

876 1002313

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის 
(უბანი მუხური) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანაკლია)

ი/მ „რომან 
მიქანძე“  

03.02.15     
04.09.17

ჯამური 
მოპოვება       
24 900 მ3

0.83 ჰა

1000823 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა            
ი/მ „რევაზ ქავთარაძე“-
მ                         ვადა 
გაუვიდა

877 1002314

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას მიმდებარედ)

შპს „ქინძმარაული 
ყვარელი“

ს/კ 404894076  
04.02.15     
05.02.40

5000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



878 1002315

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მისაქციელის მიმდებარედ)

შპს „ხრეკი“ ს/კ 241499614  
04.02.15     
05.02.40

600   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

879 1002316

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ლანჩხუთის 
ტერიტორიაზე, 
თავისუფლების ქ. #19)

ფ/პ დიმიტრი 
ურუშაძე

04.02.15     
05.02.40

365     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

880 1002317

„ბარდუბნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარდუბნის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი-
2015“

ს/კ 430029907  
06.02.15     
07.02.20

ჯამური 
მოპოვება      
389 100 მ3

12.97 ჰა ვადა გაუვიდა

881 1002318

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 

საქართველოში“

09.02.15     
23.10.19

ჯამური 
მოპოვება      
123 000 მ3

2.46 ჰა

1001928 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს       
1002017 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა       
ვადა გაუვიდა

882 1002319

დიაბაზ-პორფირიტის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაზმათის მთის მიმდებარედ)

ფ/პ ზურაბ 
ონიაშვილი

09.02.15     
23.10.34

ჯამური 
მოპოვება       
10 000 მ3

1.09 ჰა

1001931 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
თამაზ ნალიყაშვილს     
1002232 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„აგროიმპექსი“-მა



883 1002320

დიაბაზ-პორფირიტის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაზმათის მთის მიმდებარედ)

შპს „აგროიმპექსი“
 ს/კ 

№218034945 
10.02.15     
23.10.34

ჯამური 
მოპოვება       
10 000 მ3

1.1 ჰა

1001931 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
თამაზ ნალიყაშვილს     
1002232 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზურაბ ონიაშვილს

885 1002322

„ახალი სამგორის“ (III და V 
უბანი) თიხა-თაბაშირის 
(გაჯი) მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სამგორის 
მიმდებარედ)

ი/მ „რამაზ 
ვართასაშვილი“

ს/კ 
43001032305   

10.02.15     
03.05.33

ჯამური 
მოპოვება       

V უბანზე - 18 
886.4 ტ

12.53 
(ორივეზე

) ჰა

1001153 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა           
შპს „გლგ კომპანი“-ს

887 1002325
მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთაში, სოფ. 
გალავანი)

შპს „მამკოდა-
2007“

16.02.15     
02.03.16

ჯამური 
მოპოვება       
63 375 მ3

2,42 ჰა

100820 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მონოლით“ს და 
ნაწილი შპს „მამკოდა-
2007“-ს       100887 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა ფ/პ იური 
გოცაძემ         0000219 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ჩემპიონი 
10“-მა

888 1002326

„მაშავერას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდურის მიმდებარედ)

შპს „მამკოდა-
2007“

16.02.15     
17.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
84 000 მ3

2.8 ჰა

1001911 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ იური გოცაძემ          
ვადა გაუვიდა

889 1002327

„ყარაჯალარის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

ფ/პ გურამ ცხოიძე
16.02.15     
17.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
25 500 მ3

0.85 ჰა ვადა გაუვიდა



890 1002328

„ითავაზა III“ -ის 
კვარცმინდვრისპშატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანის მიმდებარედ)

ფ/პ ფარსადან 
თოდაძე

16.02.15     
17.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
43 200 მ3

0.54 ჰა ვადა გაუვიდა

891 1002329

მდ. რიონზე „რიონის“ (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარედ)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

„აკკორდ ჯორჯია“

16.02.15     
02.04.19

ჯამური 
მოპოვება 

ორივე უბანზე  
120 000 მ3

2.0 ჰა

1001521 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ემზარ გორდეზიანმა     
ვადა გაუვიდა

892 1002330

მდ. რიონზე „რიონის“ (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარედ)

ფ/პ ემზარ 
გორდეზიანი

18.02.15     
02.04.19

ჯამური 
მოპოვება 

ორივე უბანზე  
465 600 მ3

7.76 ჰა

1001521 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ღსს 
„სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია აკკორდ-
ის წარმომადგენლობა 
(ფილიალი) 
საქართველოში 
„აკკორდ ჯორჯია“-ს  
ყადაღა მოეხსნა 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
8 სექტემბრის #21-
05/85351 წერილით         
ყადაღა დაედო 2018 
წლის 6 იანვარს               
ვადა გაუვიდა

893 1002331

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის მიმდებარედ)

ფ/პ ზაზა 
ჭეჭელაშვილი

18.02.15     
19.02.25

2190   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



894 1002332

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის მიმდებარედ)

ფ/პ იაგო 
ბერაშვილი

18.02.15     
19.02.25

1825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

895 1002333

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, გორგასლის ქ. 
#2)

ფ/პ გივი ბლიაძე
18.02.15     
19.02.40

200       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

896 1002334

მდ. ცხენისწყალზე 
„ცხენისწყლის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარედ)

ფ/პ სოსო დანელია
18.02.15     
06.09.15

ჯამური 
მოპოვება      

4500 მ3
0.15 ჰა

1001784 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ხვიჩა დანელიამ

898 1002336

„სამგორის“ თიხა-თაბაშირის 
(გაჯის) მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ)

ფ/პ ზურაბ 
კორძახია

18.02.15     
07.03.28

ჯამური 
მოპოვება       
59 952 ტ

12.49 ჰა

01153 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„სამგორი ველს“              
100018 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ერმილე 
ნიკოლაიშვილმა

899 1002337

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს „Ata-ana“ ს/კ 434159956  
19.02.15     
06.10.26

ჯამური 
მოპოვება       

94 737 (77 286 
და 17 451) მ3

2.28 ჰა

1000220 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნამაზ პანახოვი“-
მა

900 1002341

მდ. კაბალზე „ქვემო ხეჩილის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ხეჩილის მიმდებარედ)

შპს „გზა-2008“
25.02.15     
26.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
10 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა



901 1002343

მდ. ყვირილაზე „ქვედა 
სიმონეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის 
მიმდებარედ)

ი/მ „ირაკლი 
კუბლაშვილი“

ს/კ 
21001000880   

25.02.15     
26.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
113 400 მ3

3.78 ჰა ვადა გაუვიდა

902 1002344

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩანგილარის მიმდებარედ)

შპს „ნეზლობა“
25.02.15     
26.02.19

ჯამური 
მოპოვება       
59 400 მ3

1.98 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1450/ს 
14.09.17წ.

903 1002345

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
გამზ. ჩიხი 1)

ფ/პ ვანდა 
ყირიმლიშვილი

25.02.15     
26.02.40

1095  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

904 1002346

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის 
ქუჩა #391)

ფ/პ გელა კაპანაძე
25.02.15     
26.02.40

1095  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

905 1002347
მდ. მტკვარზე „მტკვრის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
რუსთავის მიმდებარედ)

შპს „გლს“
25.02.15     
26.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
90 000 მ3

3.0 ჰა ვადა გაუვიდა

907 1002350
„რგანის“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (ქ. ჭიათურის 
მიმდებარედ)

შპს „მეგობრობა 
2014“

ს/კ 415592291  
02.03.15     
03.03.25

ჯამური 
მოპოვება       
46 056 მ3

1.01 ჰა



908 1002351

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას მიმდებარედ)

შპს „თ.გ შილდა“ ს/კ 441556228 
04.03.15     
05.03.40

5500           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

909 1002352

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს მიმდებარედ)

შპს „ევრონათი“ ს.კ 220415735  
04.03.15     
05.03.40

550   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

911 1002354

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაბეღლავის მიმდებარედ)

სს „წყალი 
მარგებელი“

04.03.15     
05.03.40

54 750          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1161/ს 
28.07.17წ.

912 1002356

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაბალის მიმდებარედ)

ი/მ „თაჯირ 
მამედოვი“

ს/კ 
25001014281   

04.03.15     
05.03.25

12        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

913 1002357

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხანდოს მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ყველაშვილი

04.03.15     
05.03.40

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

914 1002358

მდ. ენგურზე „ენგურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა ლიას მიმდებარედ)

შპს „ბიგ ენერჯი“ ს/კ 419984235  
06.03.15     
07.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
69 300 მ3

2.31 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„აზადი“-ს (ს/კ 
402050926, 599939392) 
2017 წლის 1 
ივნისიდან 2018 წლის 
1 ივნისამდე                     
ვადა გაუვიდა



915 1002359

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. #2)

შპს „ლიზა“-„LIZA“ ს/კ 432540529  
06.03.15     
07.03.40

730          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

916 1002360

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „თეზი 
ტრანსი“

06.03.15     
07.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
23 400 მ3

0.78 ჰა ვადა გაუვიდა

917 1002361

მდ. არაგვზე „არაგვისპირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მენესოს მიმდებარედ)

შპს „გონიო“
06.03.15     
25.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
30 900 მ3

1.03 ჰა

1001510 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სოტრი“-მა               
ვადა გაუვიდა

918 1002362

„ყარაბულახის“ ტორფის 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაბულახის მიმდებარედ)

შპს „თეთრი 
ქუდი“

ს/კ 406030012  
09.03.15     
10.03.25

ჯამური 
მოპოვება       
37 932 ტ

4.35 ჰა

919 1002363

„მეტეხი-II“-ის (სამი უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „რკონი“ ს/კ 432542509  
09.03.15     
10.03.20

ჯამური 
მოპოვება       

75 900 (სამივე 
უბანზე) მ3

2.53 ჰა ვადა გაუვიდა



920 1002364

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ლ. და ზ. 
ინერტი“

10.03.15     
14.01.20

ჯამური 
მოპოვება       
114 300 მ3

3.81 ჰა

1002246 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბი 
მეგრელიძემ                     
1002295 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხიდი“-მა                  
გაუქმად ბრძ.#883/ს 
03.07.19წ.

921 1002365

№№1,2,3,4 ჭაბურღილებიდან 
მიწისქვეშა მტკნარი წლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, 
საკუთარი ტერიტორია)

შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზი“

ს/კ 230085797  
10.03.15     
05.10.27

არაუმეტეს     
3 500 მ3/დღღ

2,78 ჰა

00887 ლიცენზიაში 
ცვლილება 
(მოცულობა 
გაიზარდა)

922 1002366

გარეგანი მოხმარების 
თერმულ-მინერალური 
წყლის (სამკურნალო 
აბაზანები) მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბათარიას მიმდებარედ)

შპს „მენჯი“ ს/კ 439860330  
10.03.15     
07.06.38

96 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1001222 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აგრო ინვესტ 
ჯგუფი საქართველო“-
მ

923 1002367

„ბოლნისის“ (უბანი სარაჩლო 
I) ტუფის (მოსაპირკეთებელი) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტალავერის მიმდებარედ)

შპს „კამარა გრუპ“ ს/კ 405045972  
10.03.15     
09.11.23

ჯამური 
მოპოვება       
62 000 მ3

1.24 ჰა

1001359 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1002251 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თემურ წერეთელმა

924 1002368

მდ. ცივის მარცხენა ნაპირზე 
სახარბედიოს უბნის №2/49 
ჭაბურღილის თერმული 
წყლის (ბალნეოლოგიური) 
მოპოვება (სენაკში, სოფ. 
სახარბედიო)

შპს „მენჯი“ ს/კ 439860330  
10.03.15     
14.01.35

864 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა
100772 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ედიშერ სანიკიძემ

925 1002369

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩხენიშის მიმდებარედ)

შპს „ოლიმპი-
2006“

 ს/კ 202348842  
11.03.15     
12.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
94 500 მ3

3.15 ჰა ვადა გაუვიდა



926 1002370

მდ. ყვირილაზე „ჩოლაბურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სვირის მიმდებარედ)

შპს „ჩოლაბური“ ს/კ 231945296  
11.03.15     
12.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
280 200 მ3

9.34 ჰა ვადა გაუვიდა

927 1002371

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. საქადაგიანოს 
მიმდებარედ)

შპს „ბეტლაინი“
12.03.15     
13.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
54 000 მ3

1.8 ჰა ვადა გაუვიდა

928 1002373

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, დაბა 
კოჯრის მიმდებარედ)

შპს „მედგრუპ 
ჯორჯია“

ს/კ 205206873  
12.03.15     
16.01.39

18 250 (სამივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად)        
მ3/წელიწადში

0.21 ჰა
1001434 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

933 1002379

მდ. ხრამზე „ბაიდარ-
კუტლარის“ (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყულარის მიმდებარედ)

შპს „სდგ 2014“
20.03.15     
21.03.20

ჯამური 
მოპოვება 

(ორივე უბანზე) 
73 800 მ3

2.46 ჰა

2018 წლის 03 
ოქტომბერს ყადაღა 
დაედო საქ.ფინანსთა 
სამინისტროს 
შემოს.სამს.საგადას.მო
ნიტორინგის დეპ.მიერ

934 1002381

„ბროლოსანის“ კირქვის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ბროლოსანის 
მიმდებარედ)

შპს „ელბა გრუპი“
25.03.15     
26.03.35

ჯამური 
მოპოვება       
112 420 ტ

0.73 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1540/ს 
20.09.16წ.

935 1002384

მდ. ცხენისწყალზე 
„ლეუშერის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეუშერის მიმდებარედ)

შპს 
„ავტოგზალენტეხ

ი 99“

25.03.15     
03.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
29 700 მ3

0.99 ჰა

1001762 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მშენებელი ლ.მ 2009“-
ს                                    
ვადა გაუვიდა



936 1002386

მდ. ცხენისწყალზე 
„ლეუშერის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეუშერის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
ლ.მ 2009“         

26.03.15     
03.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
29 400 მ3

0.98 ჰა

1001762 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა         
შპს „ავტოგზალენტეხი 
99“-მა                                 
ვადა გაუვიდა+N3559

937 1002388

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 

საქართველოში“

ს/კ 404859122  
26.03.15     
25.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
75 000 მ3

1.5 ჰა

1002380 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
ვადა გაუვიდა

938 1002389
მდ. ხობზე „ხობის“ (I და II) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ხობის ტერიტორია)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

27.03.15     
28.03.18

ჯამური 
მოპოვება       

50 400 (ორივე 
უბანზე) მ3

1.68 ჰა ვადა გაუვიდა

939 1002391

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „გობრონი“
27.03.15     
28.03.40

365  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1588/ს 
29.09.16წ.

941 1002393

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სოფ. ზედა ეწერისა და 
ჩხორიას მიმდებარედ)

შპს „გემუანი“ ს/კ 401954328  
30.03.15     
04.09.39

100 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „დიადიხა“-ზე 
გაცემული 1001774 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

942 1002395

„გვიშტიბის“ ტუფობრექჩიის 
(მოსაპირეკეთებელი) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გვიშტიბის მიმდებარედ)

შპს „ბი აი ჯი“
01.04.15     
20.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
17 000 მ3

0.34 ჰა
1002224 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხეილ ბობოხიძემ



943 1002396

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის 
ქ. №81)

ფ/პ პაატა 
ნიკოლეიშვილი

01.04.15     
27.11.39

2190   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002130 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მზია ნუცუბიძემ

944 1002397

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსასხმელი და სხვა 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საგურამოს მიმდებარედ)

სს „ქართული 
ლუდის კომპანია“

ს/კ 404900737  
01.04.15     
04.02.40

ჯამური 
მოპოვება       
9 125 000 

(ჩამოსასხმელი -
320 000, სხვა 
სამეწარმეო - 8 

805 000) მ3

0.07 ჰა
1002311 ლიცენზიაში 
ცვლილება

945 1002398

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, ცხინვალის 
გზატკეცილის #12 და #14)

შპს „რ და ნ 
კომპანია“

ს/კ 218079148 
02.04.15     
03.04.25

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

946 1002399

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქესალოს მიმდებარედ)

ფ/პ ზალიმხან 
ისმაილოვი

02.04.15     
03.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
213 000 მ3

7.1 ჰა ვადა გაუვიდა

947 1002400

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „რიყე 2012“
02.04.15     
03.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

2.0 ჰა ვადა გაუვიდა

948 1002402

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელეთის მიმდებარედ)

შპს „მოდი ნახე“ ს/კ 226528184  
07.04.15     
29.10.34

1825        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1001995 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



949 1002403

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წყალწმინდას მიმდებარედ)

ფ/პ ნინო 
ჯინჭარაძე

07.04.15     
08.04.40

730        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

950 1002404

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

07.04.15     
08.04.40

30 000        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1196/ს 
14.08.18წ.

951 1002405

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, დავით 
აღმაშენებლის გამზ. #109)

შპს „ტრენტო“ ს/კ 212806917  
07.04.15     
08.04.25

960    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

952 1002406

„მაშავერას“ (ოთხი უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანეთის მიმდებარედ)

ფ/პ ილია 
თუთბერიძე

07.04.15     
08.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
74 400 მ3

2.48 ჰა ვადა გაუვიდა

953 1002407

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(ოთხი უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ხონის 
მიმდებარედ)

შპს „ხონის 
საგზაო“

07.04.15     
08.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
40 500 მ3

1.35 ჰა ვადა გაუვიდა

954 1002408

მდ. ყვირილაზე „ქვედა 
სიმონეთის“ (ორი უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის 
მიმდებარედ)

შპს „ჩოლაბური“ ს/კ 231945296  
07.04.15     
08.04.20

ჯამური 
მოპოვება       

63 900 (ორივე 
უბანზე) მ3

2.13 ჰა ვადა გაუვიდა



955 1002409

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, 
გურამიშვილის ქ. #34)

ფ/პ ნიკოლოზ 
სარდანაძე

07.04.15     
08.04.40

250            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

956 1002410

მდ. ხობისწყალზე „შუა 
ხორშის“ (ორი უბანი) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ხორშის მიმდებარედ)

შპს „კარიერი“ ს/კ 244563352   
07.04.15     
08.04.20

ჯამური 
მოპოვება       

241 200 (ორივე 
უბანზე) მ3

8.04 ჰა ვადა გაუვიდა

957 1002411

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბანძის მიმდებარედ)

ფ/პ კოკა კოტია
07.04.15     
08.04.40

600    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

958 1002412

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუტლიარის მიმდებარედ)

შპს „რედ ბრიჯი“ ს/კ 234178270  
07.04.15     
08.04.40

750    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

959 1002413

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის 
მიმდებარედ)

შპს „სიმონეთი 
213“

07.04.15     
08.04.40

3600   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1447/ს 
09.09.15წ.



960 1002415

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „ზუნდაგა“
08.04.15     
03.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
10 500 მ3

0.35 ჰა

შპს „ხიდმა“1001151 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“ და 
შპს „ქვაკუთხედს“     
1001187 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
კახა გაგუას        
1001337 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
1001652 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ქვაკუთხედი“-მა

961 1002417

მდ. ხობისწყლის (რვა უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეწურწუმეს მიმდენარედ)

ი/მ „როლანდი 
საჯაია“

08.04.15     
09.04.19

ჯამური 
მოპოვება       

47 700 (რვა 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.59 ჰა ვადა გაუვიდა

962 1002419

მდ. ლოჭინზე „ლოჭინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
თბილისში, დიდი ლილოს 
მიმდებარედ)

ი/მ „ფრიდონი 
ადიკაშვილი“

16.04.15     
22.11.15

ჯამური 
მოპოვება      

3600 მ3
0.24 ჰა

1002103 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

963 1002421

მდ. არაგვზე „არაგვისპირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარედ)

შპს „ქვაკუთხედი 
2013“

ს/კ 404454201  
16.04.15     
17.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
144 000 მ3

4.8 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#15/ს 
10.01.20წ.



964 1002422

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შულავერის მიმდებარედ)

ფ/პ ბექა 
ჭუმბურიძე

16.04.15     
17.04.40

5475      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

965 1002424

„კავთისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კავთისხევის მიმდებარედ)

შპს 
„ევროცემენტი“

16.04.15     
17.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
74 700 მ3

2.49 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1106/ს 
25.07.17წ.

966 1002425

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო  (ორი 
ჭაბურღილი) 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის მიმდებარედ)

შპს „ჩირინა“ ს/კ 203842137  
16.04.15     
17.04.40

5475 (2737.5 
თითოეულზე) 
მ3/წელიწადში

თითოეუ
ლზე 0.07 

ჰა

968 1002427

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შუხუთის მიმდებარედ)

შპს „გირო“ ს/კ 433644087  
16.04.15     
17.04.20

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

969 1002429

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
მიმდებარედ)

ი/მ „თამაზ 
ნიპარიშვილი“

ს/კ 
24001001014   

16.04.15     
17.04.35

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

970 1002430

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წილკნის მიმდებარედ)

ი/მ „ვასილ 
სტეფნიაშვილი“

ს/კ 
31001002630  

16.04.15     
17.04.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



971 1002431

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფარეულის მიმდებარედ)

შპს „ტყუპების 
საღვინე სახლი 
ნაფარეულში“

ს/კ 431166463  
16.04.15     
17.04.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

972 1002432

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ი.ჭავჭავაძის გამზ. #51)

შპს „ოაზისი 2002“  ს/კ 212705820  
16.04.15     
17.04.40

3 660   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

973 1002433

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ამბროლაურის 
ტერიტორიაზე, ვაჟა-
ფშაველას გამზ. #6)

შპს „ღარისწყალი“ ს/კ 422934374  
16.04.15     
17.04.40

8000           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

974 1002434

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ხორგას მიმდებარედ)

შპს „კოლხეთი და 
კომპანია“

ს/კ 244555673  
16.04.15     
17.04.40

37 000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

975 1002435

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჭრეთის მიმდებარედ)

ფ/პ იოსები 
შიშნიაშვილი

16.04.15     
17.04.40

2555           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#336/ს 
07.03.16წ.

976 1002436

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წალენჯიხაში, 
სალიას ქ. #6)

შპს 
„საინვესტიციო 
ჰოლდინგური 
კომპანია ლაზი“

ს/კ 242741100  
16.04.15     
17.04.30

7300  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



977 1002437

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ლანჩხუთში, 
ჟორდანიას ქ. #72)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
16.04.15     
17.04.40

9 200           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

978 1002438

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფონას მიმდებარედ)

შპს „GONG“ ს/ნ 433101644  
16.04.15     
17.04.25

370    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

979 1002440

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

შპს „ვვვ“ ს/კ 243592533  
16.04.15     
17.04.25

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

980 1002441

„ცხრამუხის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი“ ს/კ 443858087  
16.04.15     
17.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
102 900 მ3

3.43 ჰა ვადა გაუვიდა

981 1002443

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას მიმდებარედ)

ფ/პ ალექსი 
შალოშვილი

16.04.15     
17.04.40

4000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

982 1002444

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის მიმდებარედ)

ფ/პ ნოდარ ჭყონია
16.04.15     
17.04.20

180 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



983 1002445

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონში, 
აღმაშენებლის ქ.#37)

ფ/პ ილია ფერაძე
16.04.15     
17.04.40

5 000        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

984 1002446

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპში, 
აღმაშენებლის ქუჩაზე)

ფ/პ გურამ 
გზირიშვილი

16.04.15     
17.04.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

985 1002447

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
მაღლაფერიძე

16.04.15     
17.04.20

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

986 1002448

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაღლაკის მიმდებარედ)

ფ/პ ირინა 
თურქაძე

16.04.15     
17.04.35

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1274/ს 
16.08.17წ.

987 1002450

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ბუკიას ქ.#23 (ნაკვეთი #4)

შპს „ახალი 
ტაქსები 2009“

  ს/კ 212921178 
16.04.15     
17.04.40

7 300          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

988 1002451

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ)

შპს „სიო-007“ ს/კ 225063490  
16.04.15     
17.04.40

365   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



989 1002452

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ველისციხის მიმდებარედ)

შპს „კახური 
ტრადიციული 
მეღვინეობა“

16.04.15     
17.04.40

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#462/ს 
23.03.16წ.

990 1002454

მდ. ყვირილაზე „ქვედა 
კვალითის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა კვალითის 
მიმდებარედ)

შპს „ნიუსი-7“ ს/კ 430026063  
21.04.15     
22.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
63 600 მ3

2.12 ჰა ვადა გაუვიდა

991 1002455

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ჟ.შარტავას ქ. 1 შესახ, #15 
(ნაკვეთი #1-1-1)

ფ/პ ვახტანგი 
იოსელიანი

21.04.15     
22.04.40

1825       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

992 1002456

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
სტალინის გამზირის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ნინო 
ბაბუნიშვილი

21.04.15     
22.04.40

7300    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

993 1002457

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, ქუთაისის 
ქ. #24)

ფ/პ ნინო 
ბაბუნიშვილი

21.04.15     
22.04.40

4000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

994 1002458

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
გელდიაშვილის ქ. #4)

ფ/პ ნინო 
ბაბუნიშვილი

21.04.15     
22.04.40

4000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



995 1002459

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი კუხის მიმდებარედ)

ფ/პ ირაკლი 
ჩირგაძე

21.04.15     
22.04.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

996 1002460

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარის მიმდებარედ)

ფ/პ გოგია 
ღვალაძე

21.04.15     
22.04.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა      

997 1002463

მდ. მესტიაჭალაზე 
„მესტიაჭალის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. მესტიის 
მიმდებარედ)

შპს „ნპ ინვესტ 
ჯგუფი“

21.04.15     
22.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
57 900 მ3

1.93 ჰა ვადა გაუვიდა

998 1002464

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
(ორი უბანი) მოპოვება 
(მესტიის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჟიბიანის მიმდებარედ)

შპს „ნპ ინვესტ 
ჯგუფი“

ს/კ 202446709  
21.04.15     
22.04.20

ჯამური 
მოპოვება       

166 100 (ორივე 
უბანზე) მ3

16.61 ჰა ვადა გაუვიდა

999 1002466

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“ ს/კ 205249827  
21.04.15     
22.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
75 300 მ3

2.51 ჰა ვადა გაუვიდა

1000 1002467

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოწამეთას მიმდებარედ)

ფ/პ დავითი 
ჭარხალაშვილი

21.04.15     
22.04.20

700     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



1001 1002468

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბუგეულის მიმდებარედ)

შპს „რაჭა 2005“
21.04.15     
22.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
31 500 მ3

1.05 ჰა ვადა გაუვიდა

1003 1002470

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წყალტუბოში, 
მარჯანიშვილის ქ.#3)

შპს „წყალტუბოს 
ხორცკომბინატი“

 ს/კ 421268425  
21.04.15     
22.04.40

3 660       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004 1002471
„მუხათგვერდის“ თიხიანი 
კონგლომერატების მოპოვება 
(ქ.თბილისის ტერიტორიაზე)

შპს „აგრომეტი“
21.04.15     
22.04.20

ჯამური 
მოპოვება       

4200 მ3
0.21 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#469/ს 
03.04.19წ.

1005 1002472

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შრომის მიმდებარედ)

ფ/პ დიმიტრი 
რეხვიაშვილი

21.04.15     
22.04.40

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1006 1002473

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კარიერი“ ს/კ 244563352  
21.04.15     
22.04.40

100 000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1007 1002474

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, დაბა 
კოჯორის მიმდებარედ)

შპს „მედგრუპ 
ჯორჯია“

ს/კ 205206873  
22.04.15     
27.04.38

50 მ3/დღღ 0.84 ჰა

1001145 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
შპს „მედჯგუფი 
საქართველო“-ზე 
გაცემული #1002372 
ლიცენზია 
გადაფორმდა 
(სახელის ცვლილება)

1008 1002476

„ფარავნის“ პერლიტის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღოდიონოვკის მიმდებარედ)

შპს „სამთო 
კომპანია 

ფარავანპერლიტი- 
საქართველო“

ს/კ 404944628  
24.04.15     
28.09.33

ჯამური 
მოპოვება      
911 680 ტ

10.36 ჰა
1001312 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ირაკლი ხუნწარიამ

1009 1002479

მდ. მტკვარზე „გომი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
28.04.15     
29.04.20

ჯამური 
მოპოვება       

1 043 100 მ3
34.77 ჰა ვადა გაუვიდა

1010 1002480

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „რუსთავი 
2015“

28.04.15     
29.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
47 700 მ3

1.59 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#175/ს 
08.02.18წ.

1011 1002482

„საჩხერის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩიხის მიმდებარედ)

შპს „ბურჯი“
28.04.15     
29.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
108 900 მ3

3.63 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#283/ს 
26.02.18წ.

1012 1002483

მდ. მტკვარზე „მეტეხი-II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „რკონი“ ს/კ 432542509  
28.04.15     
29.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
75 900 მ3

2.53 ჰა ვადა გაუვიდა



1013 1002484

„აღაიანის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „რიყე 2012“
28.04.15     
29.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
61 200 მ3

2.04 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#602/ს 
03.05.19წ.

1014 1002485

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას 
ქ.#5გ)

შპს „ხვამლი“ ს/კ 212852322  
28.04.15     
29.04.40

4000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1015 1002486

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორიაზე, 
თამარაშვილის ქ.#51)

ფ/პ პავლე 
მაისურაძე

28.04.15     
29.04.25

1460     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1016 1002487

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ბუკიას ქ.#24)

სს „ქუთაისის 
ავტოსერვისი 
მოსკვიჩი“

ს/კ 212681105  
28.04.15     
29.04.40

10 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1017 1002488

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ორი წყარო) 
(ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უბისას მიმდებარედ)

ფ/პ ეკატერინე 
კურტანიძე

28.04.15     
29.04.40

4000 (2000 
თითოეულიდა

ნ)   
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლიდან) ჰა

1018 1002490

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯუღაანის მიმდებარედ)

შპს „გიორგობა“ ს/კ 419989089  
28.04.15     
29.04.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1019 1002491

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარედ)

ფ/პ ზაზა გეგია
28.04.15     
29.04.35

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1020 1002492

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ (ექვსი უბანი) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარედ)

ფ/პ ვასილ ბუჩაიძე
28.04.15     
29.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

1021 1002493

„ვარიანის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარიანის მიმდებარედ)

შპს „შარა“ ს/კ 218022066  
28.04.15     
29.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
108 300 მ3

3.61 ჰა ვადა გაუვიდა

1023 1002495

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნუგზარი 
ნიკოლაძე“

ს/კ 
60001000496   

28.04.15     
29.04.40

1095    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1024 1002496

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონში, 
სტაროსელსკის ქ. #1)

ფ/პ მამუკა 
ბაზღაძე

28.04.15     
29.04.40

9125 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1025 1002497

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გრემის მიმდებარედ)

შპს „შატო გრემი“ ს/კ 441554453  
28.04.15     
29.04.25

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1026 1002498

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარა მიმდებარედ)

შპს „ხილეული 
წყლები“

ს/კ 230029849  
28.04.15     
29.04.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1027 1002499

მიწისქვეშა თერმულ-
მინერალური წყლის  
(ჭაბურღილი #1კ) (გარეგანი 
მოხმარების სამკურნალო 
აბაზანები) მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სულორის მიმდებარედ)

ფ/პ ბონდო 
დვალიშვილი

28.04.15     
29.04.40

50 000       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1028 1002500

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორია, გორგასლის ქ. 
#23)

შპს „მშენებელი“ ს/კ 443858087  
29.04.15     
30.04.40

400      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1029 1002501

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
დიდი დიღმის დასახ. 
ჰიპერმარკეტ „გუდვილი“-ს 
მიმდებარედ (ნაკვეთი #11/46)

სს „გუდვილი“ ს/კ 206343991  
29.04.15     
28.03.40

21 900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002390 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მათე ეცადაშვილმა

1030 1002502

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი და 
სამეწარმეო) მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთი)

ფ/პ ავთანდილ 
უნაფქოშვილი

29.04.15     
02.06.21

დღე-ღამეში    6 
მ3  

(ჩამოსასხმელი) 
დღე-ღამეში 45 
მ3  (სამეწარმეო 
დანიშნულები

თ)             

0.07 ჰა

1000099 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „წყალი 
ნაჭარმაგევი“-მა              
გაუქმდა ბრძ.#1734/ს 
25.10.16წ.



1031 1002503

მდ. მაშავერაზე „რატევანის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რატევანის მიმდებარედ)

შპს „მერანი 2012“
01.05.15     
02.05.19

ჯამური 
მოპოვება       
48 300 მ3

1.61 ჰა ვადა გაუვიდა

1032 1002504

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, კაიროს 
ქუჩაზე (ნაკვეთი №1/6)-ში)

შპს 
„ევროცემენტი“

 ს/კ 232541513  
05.05.15     
20.11.32

30 მ3/დღღ 0.07 ჰა

შპს „ბადენი“-ზე 
გაცემული #1000903 
ლიცენზია 
გადაფორმდა (შეერწყა)

1033 1002505

„ედიკილისას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ედიკილისა)

შპს 
„სპეცმონტაჟმშენი 

2007“

05.05.15     
12.10.15

ჯამური 
მოპოვება       
176 400 მ3

2,94 ჰა

0000061 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხეილ 
ქართველიშვილმა          
1000587 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სერგო შეყელაძემ

1034 1002506

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო სიმონეთის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ჯანსუღ 
მაჩიტიძე

05.05.15     
06.05.40

1000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1035 1002507

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, შინდისის 
გზატკეცილის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ამირან 
კარბელაშვილი

05.05.15     
06.05.25

1825     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1037 1002509

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
ტერიტორიაზე, 
ქინძმარაულის ქ. №44)

შპს „ძველი 
გვირაბი“

ს/კ 241564062  
05.05.15     
06.05.20

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



1038 1002510

„ძეგვის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „ნინო“
05.05.15     
06.05.16

ჯამური 
მოპოვება       
27 000 მ3

0.9 ჰა ვადა გაუვიდა

1039 1002511

„მუხათგვერდის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხათგვერდის მიმდებარედ)

შპს 
„ერგოინტერიერი“

05.05.15     
06.05.17

ჯამური 
მოპოვება       
16 200 მ3

0.81 ჰა ვადა გაუვიდა

1040 1002512

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბურდიანის მიმდებარედ)

შპს „კანარგო 
ჯორჯია“

05.05.15     
06.05.16

21 960      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

1041 1002515

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის მიმდებარედ)

ფ/პ ელიზბარ 
კაჭკაჭაშვილი

05.05.15     
06.05.30

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1334/ს 
18.08.16წ.

1043 1002517

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონში, 
თამარ მეფის ქ.#58)

ფ/პ ვლასი 
ყანჩაველი

05.05.15     
06.05.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1044 1002518

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წიწკანაანთსერის 
მიმდებარედ)

შპს „ყვარლის 
ბაგა“

ს/კ 441554051  
05.05.15     
06.05.40

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1045 1002519

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი გარეჯვარის 
მიმდებარედ)

ფ/პ სპარტაკი 
ჯანგველაძე

05.05.15     
06.05.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1046 1002520

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარების მიმდებარედ)

ფ/პ შოთა 
ჩადუნელი

05.05.15     
06.05.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1047 1002521

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია, გუგუნავას ქ. #7-
ში (ნაკვეთი #2-1)

ფ/პ მერაბი 
გაბადაძე

05.05.15     
06.05.30

400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1048 1002522

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია, სულხან-საბას 
გამზირი #37)

ფ/პ რეზო 
გუმბერიძე

05.05.15     
06.05.40

1825           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#707/ს 
25.05.18წ.



1049 1002523

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო-
სარემონტო 
კომპანია 

სერპანტინი“

05.05.15     
06.05.25

36 500          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#706/ს 
25.05.18წ.

1050 1002524

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გრიგოლეთის მიმდებარედ)

შპს „ვილა რეტა“ ს/კ 233732805  
05.05.15     
06.05.40

300            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1051 1002525

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლაში, 
იაშვილის ქ. #4)

შპს „ელ ჯი 
ყირამალა“

ს/კ 232001632  
05.05.15     
06.05.25

365     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1052 1002526

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სორმონის მიმდებარედ)

შპს „ვალოდიას 
დუქანი“

ს/კ 221292036   
05.05.15     
06.05.40

365     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1053 1002527

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორია)

ფ/პ გიორგი 
გურული

05.05.15     
06.05.40

730            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1054 1002528

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაბალის მიმდებარედ)

ი/მ „მურად 
ნიაზოვი“

ს/კ 
25501052774   

05.05.15     
06.05.40

55        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1055 1002529

„სავანის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანე)

შპს „აისბერგი“
06.05.15     
27.07.17

ჯამური 
მოპოვება      

8739 მ3
1.47 ჰა

ყადაღა დაედო 
11.04.14წ.-ს                       
შპს „TCR“-ზე 
გაცემული 1000719 
ლიცენზიის 
ცვლილება 
(აღსრულების ბიუროს 
აუქციონზე გაიყიდა)

1057 1002531

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საწირეს მიმდებარედ)

ფ/პ მურადი 
მოდებაძე

06.05.15     
07.05.40

1800    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1058 1002532

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია)

შპს „ონიმა“ ს/კ 212916157  
06.05.15     
07.05.40

11 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1059 1002534

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე (სამი ჭა)

შპს „ფერომედი“ ს/კ 230070099
06.05.15     
07.05.40

3600   
(თითოეულზე 

1200) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე)

1060 1002535
მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხურის მიმდებარედ)

ფ/პ იური 
ღვინჯილია

07.05.15     
08.05.16

ჯამური 
მოპოვება       
5400  მ3

0.18 ჰა ვადა გაუვიდა



1061 1002536

„შუა ბაშის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ბაშის მიმდებარედ)

შპს „ბორან 
მაინინგი“

ს/კ 204530953  
07.05.15     
08.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
350 100  მ3

11.67 ჰა ვადა გაუვიდა

1062 1002537

„აგარის“ ქვიშა, ხრეშის (უბანი 
სამხრეთი) მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მოხისის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
08.05.15     
09.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
399 900  მ3

13.33 ჰა ვადა გაუვიდა

1063 1002538

მდ. ფსიტიანისღელზე 
„თეთრი წყლების“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეთრი წყლების 
მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო-
სარემონტო 
კომპანია 

სერპანტინი“

11.05.15     
12.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
37 500  მ3

1.25 ჰა ვადა გაუვიდა

1064 1002539
მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. საგარეჯოს  
მიმდებარედ)

შპს „ალიანსი“
11.05.15     
12.05.16

ჯამური 
მოპოვება       
7000  მ3

0.35 ჰა ვადა გაუვიდა

1065 1002540

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ილმაზლოს მიმდებარედ)

შპს „ელიტა 
პლიუსი“

11.05.15     
12.05.19

ჯამური 
მოპოვება       
46 500 მ3

1.55 ჰა ვადა გაუვიდა

1066 1002541

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბნის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ველთეთი“ ს/კ 226531090  
11.05.15     
12.05.25

3650     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1067 1002544

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირის 
მიმდებარედ)

შპს „ინერტი“ ს/კ 436032428  
14.05.15     
15.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
66 300 მ3

2.21 ჰა ვადა გაუვიდა

1068 1002545

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსასხმელი და 
სამეწარმეო) მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საქირიოს მიმდებარედ)

შპს „ურთა“ ს/კ 444548777  
14.05.15     
15.05.40

წელიწადში -    
2925 მ3  (აქედან 
ჩამოსასხმელი - 

1825, 
სამეწარმეო 

დანიშნულები
თ - 1100)       

0.07 ჰა

1069 1002546

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარცხანაყანევის 
მიმდებარედ)

შპს „ხანგა 2013“ ს/კ 421269184  
14.05.15     
15.05.40

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1070 1002547

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, 
გამსახურდიას ქ. #24)

ფ/პ დურმიშხან 
ნიკოლეიშვილი

14.05.15     
15.05.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1071 1002548

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ)

შპს „ვარციხიხ 
პლანტაციები“

ს/კ 425052060  
14.05.15     
15.05.40

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1072 1002549

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსას მიმდებარედ)

ფ/პ გურამ 
ბლაგიძე

14.05.15     
15.05.40

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1073 1002550

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოხისის მიმდებარედ)

ფ/პ იაგო 
ხუციშვილი

14.05.15     
15.05.40

1300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1074 1002551

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სანავარდოს მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ლოლიაშვილი

14.05.15     
15.05.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1075 1002552

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „თავადური“ ს/კ 438725630  
14.05.15     
15.05.40

3600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1076 1002553

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“ ს/კ 217873031  
14.05.15     
15.05.25

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1077 1002554

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის მიმდებარედ)

შპს „ოთო“ ს/კ 421267916  
14.05.15     
15.05.40

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1078 1002555

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ)

შპს „ფაზისი“
14.05.15     
15.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
47 100 მ3

1.57 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#177/ს 
09.02.18წ.



1079 1002557

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბნის 
ტერიტორია)

სს „საქართველოს 
ბანკი“

ს/კ 204378869  
14.05.15     
15.05.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1080 1002558

მდ. მულხურაზე „ჭოლაშის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მესტიის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჭოლაშის მიმდებარედ)

შპს „ნპ ინვესტ 
ჯგუფი“

14.05.15     
15.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
43 800 მ3

1.46 ჰა ვადა გაუვიდა

1081 1002559

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ, 
ნაკვეთი „ჭინჭარაული“)

შპს „ვარციხიხ 
პლანტაციები“

ს/კ 425052060  
14.05.15     
15.05.40

25 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1082 1002560

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის მიმდებარედ)

ფ/პ რუსლან 
კორძაძე

14.05.15     
15.05.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1083 1002561

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვალითის მიმდებარედ)

ფ/პ ავთანდილ 
გორგოძე

14.05.15     
15.05.40

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1084 1002562

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კორტანეთის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი-4“
15.05.15     
16.05.17

ჯამური 
მოპოვება       
20 700 მ3

0.69 ჰა ვადა გაუვიდა



1085 1002564

მდ. ლიახვის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე „ოთარშენის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოთარშენი)

ი/მ „გიორგი 
მიქელაძე“

ს/კ 
59001047426 

18.05.15     
29.12.26

ჯამური 
მოპოვება       
200 000 მ3

4,7 ჰა

ყადაღა მოეხსნა 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
27 თებერვლის №21-
05/20630 წერილით         
00407 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1086 1002565

მიწისქვეშა მტკნარი (ორი ჭა) 
წყლის  (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარედ)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

აკკორდ ჯორჯია“

18.05.15     
19.05.17

150 000 
(თითოეულიდა

ნ 75 000) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

ვადა გაუვიდა

1087 1002566

მიწისქვეშა მტკნარი (სამი ჭა) 
წყლის  (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

ღსს „სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 

აკკორდ ჯორჯია“

18.05.15     
19.05.17

150 000 
(თითოეულიდა

ნ 50 000) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

ვადა გაუვიდა

1088 1002568

„ბოლნისის“ ტუფის (სამი 
უბანი) მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სარაჩლოს მიმდებარედ)

შპს „კამარა გრუპ“
19.05.15     
20.05.35

ჯამური 
მოპოვება       

200 800 (სამივე 
უბანზე)  მ3

5.02 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#516/ს 
24.04.18წ.

1089 1002569

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირმისაანის მიმდებარედ)

ფ/პ ვასილ 
ბიჭიაშვილი

19.05.15     
20.05.40

180 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#858/ს 
12.06.18წ.



1090 1002570

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შროშის მიმდებარედ)

შპს „შროშა“ ს/კ 430029168  
19.05.15     
20.05.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1091 1002571

„ფარავნის“ პერლიტის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარავანი (როდიონოვკა)

შპს „ჯორჯიან 
პერლიტი“

ს/კ 404888341  
19.05.15     
03.08.32

ჯამური 
მოპოვება       

1 443 750 ტ
26.25 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„GEORGIAN PERLITE“ 
(ს/კ 404888341)                 
1 წლის ვადით 2013 
წლის 17 ივნისიდან 
2014 წლის 17 
ივნისამდე.                       
1000754 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ხვიჩა რევიშვილმა

1092 1002572

მდ. ცხენისწყალზე „ილორის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(აბაშის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მარანჭალას 
მიმდებარედ)

შპს 
„ინტერნეიშენელ 
ტრანს ენერჯი 

კომპანი“

19.05.15     
03.09.19

ჯამური 
მოპოვება      
319 500 მ3

10.65 ჰა

1001773 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ იზა 
მამრიკიშვილმა               
ვადა გაუვიდა

1093 1002573

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთი)

ფ/პ გოჩა 
კაკაურიძე

19.05.15     
06.05.21

ჯამური 
მოპოვება      
150 000 მ3

1.5 ჰა

1000026 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თემურ 
ბერძენიშვილმა               
1000304 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ენერჯი-რესურსი“-
მა



1094 1002574

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ჩოჩეთის მიმდებარედ)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

19.05.15     
20.05.40

657 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1095 1002575

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფშკვითის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
კუხიანიძე

19.05.15     
20.05.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1096 1002576

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს მიმდებარედ)

შპს „ანკა ფეა 
თრეიდ“

ს.კ 419988222  
19.05.15     
20.05.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1097 1002577

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას მიმდებარედ)

შპს „ძველი 
მარანი“

 ს/კ 230071819  
19.05.15     
20.05.40

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1098 1002578

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
თაბუკაშვილის ქ. #157 )

შპს „მზიური 2013“ ს/კ 412690440 
19.05.15     
20.05.40

2500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1099 1002579

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურში, 
გ.სააკაძის ქ. #69)

ფ/პ დალი 
მარანელი

19.05.15     
20.05.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1100 1002581

„რაჭისუბნის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაჭისუბნის მიმდებარედ)

შპს „ბოლნისის 
წყალი“

19.05.15     
20.05.25

ჯამური 
მოპოვება       
90 500 მ3

1.81 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#546/ს 
18.04.17წ.

1101 1002582

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 
კმ-ზე, მეაბრეშუმეობის ს/კ 
ინსტიტუტი)

შპს „ქლინ 
ფლეისი“

ს/კ 404910860  
20.05.15     
08.11.39

36 500        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „ელ ჯგუფი“-ზე 
გაცემული 1002014 
ლიცენზიის 
ცვლილება

1102 1002583

„მოდეგას“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოდეგას მიმდებარედ)

შპს „თქვენი 
მშენებელი“

ს/კ 426110898  
20.05.15     
22.04.30

ჯამური 
მოპოვება       
50 000 მ3

0.5 ჰა
1002461 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ შალვა ქიმერიძემ

1103 1002584

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის მიმდებარედ)

შპს „გამა+“ ს/კ 206178483  
21.05.15     
22.05.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1104 1002585

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა ლიას მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა“
ს/კ 204995176

21.05.15     
22.05.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1106 1002587

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. საჩხერის 
ტერიტორიაზე, ივანე 
გომართელის ქუჩა #3)

შპს „ექსკლუზივი“
21.05.15     
22.05.18

216 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#448/ს 
23.03.16წ.

1107 1002588

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(ორი ჭა) (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კარალეთის 
მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“
21.05.15     
22.05.25

5475 
(თითოეულზე 

2737.5) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

გაუქმდა ბრძ.#679/ს 
03.05.17წ.

1108 1002590

„ითავაზა I“-ის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იტავაზა)

შპს „მშენებელი 
2015“

ს/კ 439395977   
22.05.15     
27.01.27

ჯამური 
მოპოვება       
190 000 მ3

2.21 ჰა

00022 ლიცენზიის 
ცვლილება (ფართობის 
გაზრდა)             
1002226 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ელიტა-ბურჯი“-
მა                               
1002245 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„Geo Sand“-მა

1109 1002591

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
ჯორბენაძის ქუჩაზე )

შპს „ჯორჯია 
ფრუკტ“

ს/კ 218082688  
25.05.15     
26.05.40

44 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1110 1002592

მდ. კისისხევზე „კისისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდლის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი“
25.05.15     
26.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
64 500  მ3

2.15 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#650/ს 
17.05.19წ.



1111 1002593

„დედოფლისწყაროს“ (უბანი 
არწივის ხევი II) კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (ქ. 
დედოფლისწყაროს 
მიმდებარედ)

შპს „ნპ ინვესტ 
ჯგუფი“

25.05.15     
01.08.19

ჯამური 
მოპოვება       

315 733 ტონა
1.23 ჰა

1001707 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „TRANS MOBIL“-მა  
ვადა გაუვიდა

1112 1002594

მდ. დოლრაზე „მაზერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მესტიის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მაზერის მიმდებარედ)

შპს „ნპ ინვესტ 
ჯგუფი“

25.05.15     
03.09.16

ჯამური 
მოპოვება       
40 200 მ3

1.34 ჰა

1001763 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „TRANS MOBIL“-მა  
ვადა გაუვიდა

1113 1002595

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიმის მიმდებარედ)

სს „ბაღდათის 
ავტოსატრანსპორ

ტო საწარმო“
ს/კ 225052224  

27.05.15     
28.05.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1114 1002597

„ბაჯითის“ კვარციანი ქვიშის 
(საყალიბე და მინის წარმოება) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაჯითის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
პირველი“

ს/კ 439395977  
28.05.15     
05.03.35

ჯამური 
მოპოვება       
54 000 ტ

0.3 ჰა
1002355 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„Geo Sand“-მა

1115 1002598

მდ. იორზე „სართიჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარედ)

შპს „თეზი 
ტრანსი“

ს/კ 404998053  
29.05.15     
30.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
126 600 მ3

4.22 ჰა ვადა გაუვიდა

1116 1002599

მდ. თეზამზე „თეზამის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გალავნის მიმდებარედ)

ფ/პ ციალა 
იანტბელიძე

29.05.15     
30.05.16

ჯამური 
მოპოვება       
6900  მ3

0.23 ჰა ვადა გაუვიდა



1117 1002600

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ 
ქუალითი“

ს/კ 426522541  
29.05.15     
30.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
60 000  მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

1118 1002602

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. იწას 
მიმდებარედ)

ი/მ „დავით 
რობაქიძე“

29.05.15     
30.05.16

ჯამური 
მოპოვება       
12 300 მ3

0.41 ჰა ვადა გაუვიდა

1119 1002603

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურში, 
ბორჯომის ქუჩა #165 )

ფ/პ ვაჟა 
ხვედელიძე

29.05.15     
30.05.35

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#2072/ს 
17.12.15წ.

1120 1002604

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(ცხენისწყლის) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ხუნწის მიმდებარედ)

ფ/პ თემურ 
ბაკურია

29.05.15     
30.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
86 700  მ3

2.89 ჰა ვადა გაუვიდა

1121 1002606

„ბაჯითის“ კვარციანი ქვიშის 
(საყალიბე და მინის წარმოება) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაჯითის მიმდებარედ)

შპს „Geo Sand“ ს/კ 439393443  
02.06.15     
05.03.35

ჯამური 
მოპოვება       
227 700 ტ

1.34 ჰა

1002355 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მშენებელი პირველი“-
ს



1122 1002609

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(ორი ჭაბურღილი) 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არაფლოს მიმდებარედ)

შპს „ქცია“ ს/კ 234161135  
08.06.15     
09.06.40

500 000 
(თითოეულიდა

ნ 250 000) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1123 1002610

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქაფანახჩის მიმდებარედ)

ი/მ „ელზა 
მესტიაშვილი“

ს/კ 
35001087052  

08.06.15     
09.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
150 600 მ3

5.02 ჰა ვადა გაუვიდა

1124 1002611

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ასათიანის ქ. 
#96 (ნაკვ. #3)

ი/მ „ჯიმშერი 
ფურცხვანიძე“

ს/კ 
60001127675   

08.06.15     
09.06.25

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1125 1002612

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ა. წერეთლის 
ქ. #274 (ნაკვ. #1-1, 1-2, 1-3, 1-4)

შპს „თაველი“ ს/კ 412690155 
08.06.15     
09.06.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1126 1002614

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიგო 
ბუღაშვილი

08.06.15     
09.06.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1127 1002615

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, უ.ჩხეიძის ქ. 
#3)

ფ/პ დავით 
ფანცულაია

08.06.15     
09.06.40

2190 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1128 1002616

„აზავრეთის“ ანდეზიტო-
ბაზალტის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აზავრეთის მიმდებარედ)

შპს „სატახა“
08.06.15     
09.06.20

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.2 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#510/ს 
20.04.18წ.

1129 1002617

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გელა 
სახელაშვილი

08.06.15     
09.06.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1130 1002618

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, გორგასლის ქ. 
#9)

ფ/პ ზაურ 
ზაზიკაშვილი

08.06.15     
09.06.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1131 1002620

მდ. ხრამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „გუმი“
09.06.15     
10.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
44 500 მ3

0.89 ჰა ვადა გაუვიდა

1132 1002621

„ღრმაღელის“ ქვიშაქვის 
(ღორღი) მოპოვება 
(ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღრმაღელის მიმდებარედ)

შპს „ნიკა 2015“ ს/ნ 437064613  
09.06.15     
10.06.30

ჯამური 
მოპოვება       
981 400 მ3

7.01 ჰა



1133 1002622

მდ. მესტიაჭალაზე 
„მესტიაჭალის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
მესტიის მიმდებარედ)

შპს „თეთნაშ“ ს/კ 435891242  
09.06.15     
10.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
102 900 მ3

3.43 ჰა ვადა გაუვიდა

1134 1002623

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ორახელაშვილის ქ. #16, 
ნაკვეთი #1)

შპს „დეკორა“ ს/კ 412702151  
09.06.15     
10.06.40

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1135 1002624

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
წნორის ტერიტორიაზე, 
თავისუფლების ქ. #19ა)

ფ/პ ქეთევან 
რამიშვილი

09.06.15     
10.06.40

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1136 1002625

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდში, 
მექაღალდეთა ქ. „პირველი“ 
შესახ. #26)

შპს „ლაბრადორი“ ს/კ 220347284  
09.06.15     
10.06.40

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1137 1002627
„სიღნაღის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. სიღნაღის 
მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ხატიაშვილი

09.06.15     
10.06.16

ჯამური 
მოპოვება       
3500  მ3

0.35 ჰა ვადა გაუვიდა



1138 1002628

„გვიშტიბის“ ტუფობრექჩიის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გვიშტიბის მიმდებარედ)

შპს „მადანი 2006“
09.06.15     
10.06.18

ჯამური 
მოპოვება       

2600 მ3
0.26 ჰა ვადა გაუვიდა

1139 1002629

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის მიმდებარედ)

ფ/პ ოთარი 
ლობჯანიძე

09.06.15     
10.06.40

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1140 1002630

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარას მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი წაქაძე
09.06.15     
10.06.40

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1141 1002632

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოპიტნარის აეროპორტის 
მიმდებარედ, კოპიტნარის ს/დ 
#1 აეროდრომი)

შპს „საქართველოს 
აეროპორტების 
გაერთიანება“

ს/კ 404389693  
09.06.15     
10.06.40

693 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1142 1002633

ცხრამუხა 2-ის უბანზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხის მიმდებარედ)

შპს „ინვესტი“ ს/კ 426109070  
09.06.15     
01.03.26

ჯამური 
მოპოვება       
49 135 მ3

9 ჰა

00044 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თეიმურაზ 
სულაქველიძემ               
100397 ლიცენზია 
მთლიანად გადასვა 
შპს „დათუნა 2006“-მა



1143 1002634

„ცურტავის“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცურტავის მიმდებარედ)

ი/მ „ფიკრატ 
ბაირამოვი“

ს/ნ 
28001020267   

10.06.15     
11.05.33

ჯამური 
მოპოვება       
114 558 მ3

4.0 ჰა

1001166 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ისმაილ 
ბაირამოვი“-მა

1144 1002635

ქოლაგირის დოლერიტების 
(ბაზალტი) მოპოვება 
(ბოლნისის რ-ნი, სოფ. პატარა 
მუღანლო)

ი/მ „ფიკრატ 
ბაირამოვი“

ს/ნ 
28001020267   

10.06.15     
02.08.27

ჯამური 
მოპოვება       
75 324 მ3

2,48 ჰა

00724 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ისმაილ 
ბაირამოვი“-მა

1145 1002637

მდ. ალაზანზე „ჩელთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ყვარლის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ენისელის მიმდებარედ)

შპს „ცხრა“
10.06.15     
11.06.16

ჯამური 
მოპოვება       
1800  მ3

0.06 ჰა ვადა გაუვიდა

1146 1002638

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხევის მიმდებარედ)

ფ/პ კუკური 
კურტანიძე

10.06.15     
11.06.35

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1147 1002639

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „ჯიველი“ ს/კ 405047122   
10.06.15     
11.06.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1148 1002640

მდ. ენგურზე „ენგური II“ -ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარედ)

შპს „ევრობილდი“ ს/კ 419983780  
11.06.15     
12.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
993 600 მ3

33.12 ჰა ვადა გაუვიდა



1149 1002641

„კირიხლოს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კირიხლოს მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

ს/კ 208153433  
11.06.15     
12.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
156 900 მ3

5.23 ჰა ვადა გაუვიდა

1150 1002642

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ლესელიძის ქ. 
#8)

ფ/პ ეთერ 
გოგალაძე

11.06.15     
12.06.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1349/ს 
22.08.16წ.

1151 1002643

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შორაპანის მიმდებარედ)

ფ/პ გოჩა ვაჭარაძე
11.06.15     
12.06.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1152 1002644

მდ. რიონზე „ზუდალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სევას მიმდებარედ)

შპს „ცოტნე“
17.06.15     
18.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
30 300 მ3

1.01 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#941/ს 
16.06.16წ.

1153 1002646

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარედ)

შპს „ჰონესტ“ ს/კ 406138941  
19.06.15     
20.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
102 900 მ3

3.43 ჰა

1154 1002647

მდ. ქვაბლიანის  (I, II და III 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზარზმის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“
ს/კ 217890584  

19.06.15     
20.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
82 200 მ3

2.74 ჰა



1155 1002649

„აკაურთას“ ტუფის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აკაურთა)

შპს „კამარა გრუპ + 
მათა“

ს/კ 425360174  
19.06.15     
27.08.31

ჯამური 
მოპოვება       
98 534 მ3

0.99 ჰა

1000174 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ 
ლიპარტელიანმა

1156 1002650

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარას მიმდებარედ)

ფ/პ გურამ ფერაძე
22.06.15     
23.06.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1557/ს 
11.12.19წ.

1157 1002651

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჭრეთის მიმდებარედ)

სპს „ჩემპიონი“ ს/კ 227746295  
22.06.15     
23.06.40

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1158 1002652

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვილიშორის მიმდებარედ)

ფ/პ გრიგოლი 
ივანეიშვილი

22.06.15     
23.06.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1159 1002653

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტოლოშის მიმდებარედ)

შპს „ახალი 
მესხეთი“

22.06.15     
23.06.20

2190 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1747/ს 
25.10.16წ.

1160 1002654

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია)

ფ/პ მამუკა ჩხეიძე
22.06.15     
23.06.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1161 1002656

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქ. 
თბილისში, ჟორესის ქ.  №7)

შპს „თბილისის 
სატრანსპორტო 

კომპანია“
ს/კ 202886788  

22.06.15     
23.06.40

50 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1162 1002657

მდ. ქციაზე „ქციას“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ავრანლოს მიმდებარედ)

შპს „GOKOCHA“ ს/კ 443119242   
22.06.15     
23.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
114 900 მ3

7.66 ჰა

1163 1002658

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ორი ჭაბურღილი) 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ჩირინა“ ს/კ 203842137  
22.06.15     
23.06.40

47 450 
(თითოეულიდა

ნ 23 725) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1164 1002659

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

ფ/პ ზაურ 
ძიძიგური

22.06.15     
23.06.40

1825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1165 1002660

მდ. მტკვრის (I, II და III 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“
22.06.15     
23.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
113 700 მ3

3.79 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1816/ს 
18.12.18წ.

1166 1002661

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის მიმდებარედ)

ი/მ „დავითი 
ხაჭაპურიძე“

ს/კ 
60001077679  

22.06.15     
23.06.40

750 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1167 1002662

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება  (ქ. ხაშურის 
ტერიტორია, ვეფხვაძეების 
უბანი)

ფ/პ დავით 
ციცქიშვილი

22.06.15     
23.06.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1168 1002663

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება  (ჭა და ჭაბურღილი) 
(ქ. ზესტაფონში, ჭანტურიას ქ. 
№42)

შპს „ზესტაფონის 
სავაჭრო ცენტრი“

ს/კ 430024840  
22.06.15     
23.06.40

730 
(თითოეულიდა

ნ 365) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1169 1002664

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება  (ქ. ზესტაფონში, 
ჭანტურიას ქ. №42)

შპს „ზესტაფონის 
სავაჭრო ცენტრი“

ს/კ 430024840  
22.06.15     
23.06.40

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1170 1002665

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
მიმდებარედ)

შპს „საპოვნელა +“ ს/კ 230085305  
23.06.15     
24.06.40

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

ყადაღა დაედო 
აღსრულების 2020 
წლის 7 აპრილის 
წერილით

1171 1002667

„ჩინთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩინთის მიმდებარედ)

შპს „გეო-მონტაჟი“ ს/კ 229322934  
23.06.15     
24.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
69 300 მ3

2.31 ჰა

1172 1002668

მდ. ალაზანზე „ალაზნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ახმეტის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მატანის მიმდებარედ)

შპს „დორანი-
ფერმა“

23.06.15     
24.06.16

ჯამური 
მოპოვება       

4500 მ3
0.15 ჰა ვადა გაუვიდა



1173 1002669

მდ. ვერეზე „დრეს“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დრეს მიმდებარედ)

ფ/პ ზაურ ზაქაიძე
24.06.15     
25.06.16

ჯამური 
მოპოვება       

3000 მ3
0.1 ჰა ვადა გაუვიდა

1174 1002670

„ინიაკდაგის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
როდიონოვკა)

შპს „პანორამა 
გუდაური“

24.06.15     
03.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
69 598 მ3

1.62 ჰა

101000 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ორიონი-იქსი“-მა   
1000880 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა    შპს 
„იმპერია სტარ“-მა

1175 1002671

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
ტერიტორიაზე, იაშვილის ქ. 
#4)

ფ/პ ლევან 
ნებიერიძე

24.06.15     
25.06.25

1095  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1176 1002673

„მოდეგის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოდეგას მიმდებარედ)

ი/მ „გიორგი 
კირაღიანი“

25.06.15     
24.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
28 977 მ3

0.55 ჰა

100446 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მანუშაკ 
სტეფანიანმა                    
1001670 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მშენრესურსი“-ს            

1177 1002674

„მოდეგის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოდეგას მიმდებარედ)

შპს 
„მშენრესურსი“

25.06.15     
24.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
10 535 მ3

0.2 ჰა

100446 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მანუშაკ 
სტეფანიანმა                    
1001670 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   ი/მ 
„გიორგი კირაღიანი“-
მა                



1178 1002676

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ 
(IIუბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „ცეკური“ ს/კ 209442174  
25.06.15     
06.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
56 100 მ3

1.87 ჰა

1002607 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„უჩა როსტიაშვილს“  
ვადა გაუვიდა

1179 1002677

„სათხეს“ ბაზალტის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სათხეს მიმდებარედ)

შპს „სატახა“ ს/კ 236689696  
25.06.15     
03.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
11 400 მ3

0.38 ჰა

1002401 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გრიშა ვოსკანიანმა   
ვადა გაუვიდა

1180 1002678

მდ. ხობისწყლის (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეწურწუმეს მიმდებარედ)

შპს „ლუკა“
30.06.15     
01.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
10 500 მ3

0.35 ჰა ვადა გაუვიდა

1181 1002679

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“

30.06.15     
01.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
34 200 მ3

1.14 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#309/ს 
01.03.18წ.

1182 1002680

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
01.07.15     
02.07.40

34 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1183 1002681

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდში, 
კოსტავას ქუჩაზე, ჩიხი 
#12/#16)

შპს „ნარო“ ს/კ 220416011  
01.07.15     
02.07.40

1100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1184 1002682

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

ი/მ „აბესალომ 
მახარაშვილი“

ს/კ 
57001008208   

01.07.15     
02.07.40

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1185 1002683

„ინიაკდაგის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
როდიონოვკა)

შპს „იმპერია 
სტარ“

ს/კ 215141399  
01.07.15     
03.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
85 000 მ3

1.94 ჰა

101000 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ორიონი-იქსი“-მა   
1000880 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„პანორამა გუდაური“-ს

1186 1002684

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
მიმდებარედ)

შპს „საპოვნელა +“ ს/კ 230085305  
01.07.15     
02.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
90 900 მ3

3.03 ჰა

ყადაღა დაედო 
აღსრულების 2020 
წლის 7 აპრილის 
წერილით

1187 1002685

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

ი/მ „იუზა 
ჭანტურიძე“

ს/კ 
33001027701 

01.07.15     
02.07.30

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1188 1002686

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჭყონის მიმდებარედ)

ფ/პ ლუშა გაგუა
01.07.15     
02.07.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1189 1002687

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

ფ/პ დავით 
ჭიჭინაძე

01.07.15     
02.07.35

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1190 1002688

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, ივრის 
აღკეთილის მიმდებარედ)

შპს „იორის 
რესურსები“

01.07.15     
02.07.40

50 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდ აბრძ.#125/ს 
31.01.18წ.

1191 1002689

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

ფ/პ ალექსანდრე 
ყველაშვილი

ს/ნ 
31001006951   

01.07.15     
02.07.20

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1192 1002690

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, სოფ. წავკისი)

ფ/პ გიორგი 
ჩოგოვაძე

01.07.15     
02.07.40

9855 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1283/ს 
18.08.17წ.

1193 1002691

მდ. მაშავერას (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭაპალას მიმდებარედ)

შპს „გიო და 
დათი“

ს/კ 401977642  
01.07.15     
02.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

179 400 (ორივე 
უბანზე) მ3

5.98 
(ორივეზე

) ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლებსი 
სამსახურის 2020 წლის 
5 ივნისის წერილით

1194 1002693

მდ. ქციაზე „კუშჩის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუშჩის მიმდებარედ)

შპს „GOKOCHA“ ს/კ 443119242  
01.07.15     
02.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
253 500 მ3

8.45 ჰა

1195 1002694

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის მიმდებარედ)

ფ/პ ირაკლი 
ქათამაძე

01.07.15     
02.07.40

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1196 1002695

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუმბრის მიმდებარედ)

ფ/პ ლევან 
გურეშიძე

01.07.15     
0207.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1198 1002700

„მოწამეთა I“-ს კირქვის 
(საკირე) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოწამეთას მიმდებარედ)

შპს „ლარგო 
გრუპი“

ს/კ 405056317  
02.07.15     
03.07.30

ჯამური 
მოპოვება       
366 054 ტ

3.12 ჰა

1199 1002701

მდ. თეთრ არაგვზე 
„ფასანაურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩოხელნის მიმდებარედ)

სს „თბილისი“ ს/კ 209437956  
02.07.15     
03.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
102 000 მ3

3.4 ჰა

1202 1002704

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

 შპს „ფენიქსი-A-
2008“

ს/კ 200260010  
03.07.15     
25.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
72 500 მ3

1.45 ჰა

1002380 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს          
1002387 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
ვადა გაუვიდა

1203 1002705

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „ხიდი“
03.07.15     
25.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
35 000 მ3

0.7 ჰა

1002380 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს          
1002387 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს



1204 1002706

მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯიღაურას მიმდებარედ)

შპს „ბ.კ ინვესტი“ ს/კ 404491885   
04.07.15     
05.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
120 600 მ3

4.02 ჰა

1205 1002707

მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გალავნის მიმდებარედ)

შპს „ბ.კ ინვესტი“ ს/კ 404491885   
04.07.15     
05.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
73 200 მ3

2.44 ჰა

1206 1002708

მდ. ფშავის არაგვზე 
„თვალივის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ჟინვალის მიმდებარედ)

შპს „უძილაურთა 
ჰესი“

ს/კ 446957794  
04.07.15     
05.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
186 000 მ3

6.2 ჰა

1207 1002709

მდ. ხობის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბიას 
მიმდებარედ)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

ს/კ 215148551  
04.07.15     
05.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
586 200 მ3

19.54 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#519/ს 
20.05.20წ.

1209 1002712

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
მაღრაძე

04.07.15     
05.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

2.0 ჰა ვადა გაუვიდა

1210 1002713

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძირულას მიმდებარედ)

შპს „იმერეთი 
2011“

ს/კ 430025340  
04.07.15     
05.07.25

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1211 1002715

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჭა და ჭაბურღილი) 
(აბაშის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მარანის მიმდებარედ)

შპს „აგრომეტი“ ს/კ 404893727  
04.07.15     
05.07.40

50 000 
(ორივედან) 25 

000 
(თითოეულიდა

ნ) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1212 1002716

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქ. #52)

შპს „სამშენებლო 
მასალათა საწარმო 

ბაკური“
ს/კ 212683345  

04.07.15     
05.07.40

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1213 1002718

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ლომოურის ქ. 
#37)

ფ/პ თამაზ 
პაპუაშვილი

04.07.15     
05.07.35

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1215 1002721

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარედ)

ფ/პ ზურაბ 
გიუნაიძე

04.07.15     
05.07.40

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#638/ს 
16.06.20წ.

1216 1002723

მდ. დიდი ლიახვის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალდაბის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“
ს/კ 217890584  

04.07.15     
05.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
232 200 მ3

7.74 ჰა

1217 1002724

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ლ.ასათიანის ქუჩაზე, VII 
ჩიხის #7-ში/ანჯაფარიძის ქ. 
#126 (ნაკვეთი #1)

სს „საქართველო“ ს/კ 212682792 
04.07.15     
05.07.25

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1218 1002725

მდ. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე ავჭალა 2-ის I უბანზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის რ-ნი)

შპს „ჯიგილემა“
06.07.15     
10.06.26

ჯამური 
მოპოვება  
37368 მ3

0,94 ჰა

00998 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კარიერი-
თბილისმა“                      
100483 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1195/ს    
24.07.15წ.

1219 1002727

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის მიმდებარედ)

შპს „ცელე“ ს/კ 412691467  
07.07.15     
08.07.40

2200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1220 1002729

„ითავაზას“ (უბანი #1) 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშების მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთის მიმდებარედ)

ფ/პ ეკატერინე 
ღუღუნიშვილი

08.07.15     
09.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
6 600 მ3

0.22 ჰა ვადა გაუვიდა

1221 1002730

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია)

შპს „მეზანი“ ს/კ 404414736  
09.07.15     
10.07.40

370 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1222 1002731

მდ. იორზე „სართიჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარედ)

სს 
„კავკასავტომაგის

ტრალი“

09.07.15     
10.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
26 700 მ3

0.89 ჰა ვადა გაუვიდა

1223 1002732

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის მიმდებარედ)

ფ/პ ავთანდილ 
შათირიშვილი

09.07.15     
10.07.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1224 1002736

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კავთისხევის 
მიმდებარედ)

შპს „სმ ჯგუფი“
09.07.15     
08.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
16 815 მ3

1.46 ჰა

1001007 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბეტლაინი“-მა  
იჯარით გადასცა შპს 
„სმ ჯგუფი“-ს (ს/კ 
405062818, თბილისი, 
ალ.ყაზბეგის გამზ. 
№34, ბ. 15) 50000 მ3-ის 
მოპოვებით, 2014 წლის 
2 დეკემბრიდან 2016 
წლის 1 მაისამდე            
1001825 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა -ს      
შპს „სამშენებლო 
ჯგუფი ვიქტორია“-მ

1225 1002737

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კავთისხევის 
მიმდებარედ)

შპს „სამშენებლო 
ჯგუფი ვიქტორია“

09.07.15     
08.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
35 012 მ3

3.04 ჰა

1001007 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბეტლაინი“-მა  
იჯარით გადასცა შპს 
„სმ ჯგუფი“-ს (ს/კ 
405062818, თბილისი, 
ალ.ყაზბეგის გამზ. 
№34, ბ. 15) 50000 მ3-ის 
მოპოვებით, 2014 წლის 
2 დეკემბრიდან 2016 
წლის 1 მაისამდე            
1001825 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„სმ ჯგუფი“-ს

1226 1002738

„თეძამის“ ცეოლითის 
შემცველი ტუფების (უბანი 
აღმოსავლეთი) მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზემო ხანდაკის 
მიმდებარედ)

შპს „ჯეოფერტ“ ს/კ 405076331  
10.07.15     
11.07.35

ჯამური 
მოპოვება       

170 646 ტონა
2.8 ჰა



1227 1002741

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ და 
„ქსნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „ბენა“ ს/კ 404392297  
10.07.15     
11.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
216 900  მ3

7.23 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#304/ს 
11.03.20წ.

1228 1002742

მდ. მტკვარზე „მტკვრის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისთავის 
მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“

10.07.15     
11.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
85 800 მ3

2.86 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#309/ს 
01.03.18წ.

1229 1002743

მდ. მტკვარზე „მტკვრის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისთავის 
მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“

10.07.15     
11.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
144 300 მ3

4.81 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#282/ს 
26.02.18წ.

1230 1002744

მდ. ხობის (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეორე გურიფულის 
მიმდებარედ)

შპს „კარიერი“ ს/კ 244563352   
10.07.15     
11.07.20

ჯამური 
მოპოვება 

(ორივე უბანზე) 
77 100 მ3

2.57 
(ორივეზე

) ჰა

1231 1002745

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
თაბუკაშვილის ქ. #39)

ი/მ „შაქრო 
ბასილაძე“

ს/კ 
60001028059 

10.07.15     
11.07.40

2200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1232 1002746

მდ. პატარა ენგურზე „ენგური 
II“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შამგონას მიმდებარედ)

შპს „ზუგდიდის 
საგზაო 

სამმართველო“

10.07.15     
11.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1 ჰა ვადა გაუვიდა



1233 1002748

ქემფერის კვარციანი ქვიშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცოცხნარას შემოგარენის 
ტერიტორია)

საქველმოქმედო 
ორგანიზაცია 

/კავშირი/ 
„ბეთანია“

10.07.15     
06.09.16

ჯამური 
მოპოვება   
50000 მ3

0,5 ჰა

00290 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                   
გაუქმდა ბრძ.#1189/ს  
24.07.15წ.

1234 1002749

მდ. ხრამზე „იმირის“ (ხრამის) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იმირი)

შპს 
„ჰაიდელბერგბეტ

ონ ჯორჯია“

11.07.15     
09.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
297 633 მ3

12.39 ჰა

1000110 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                  
1002478 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ენსისი“-მა

1235 1002750

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეზის მიმდებარედ)

შპს „ქსანი“ ს/კ 432543170  
11.07.15     
05.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
73 800 მ3

2.46 ჰა

1002717 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თამაზ 
წითულაურმა

1236 1002752

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „დრო“
13.07.15     
03.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
20 100 მ3

0.67 ჰა

შპს „ხიდმა“1001151 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“ და 
შპს „ქვაკუთხედს“     
1001187 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
კახა გაგუას        
1001337 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
1001652 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ზუნდაგა“-ს                    
1002416 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ქვაკუთხედი“-მა



1237 1002753

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხურის მიმდებარედ)

ფ/პ ირაკლი 
თოლორდავა

16.07.15     
17.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
13 200 მ3

0.44 ჰა ვადა გაუვიდა

1238 1002754

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაბუმეს მიმდებარედ)

შპს „ინდიკო“
16.07.15     
17.07.16

ჯამური 
მოპოვება       

7500 მ3
0.25 ჰა ვადა გაუვიდა

1239 1002755

მფ. ცხენისწყალზე 
„ცხენისწყლის“ (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მათხოჯის მიმდებარედ)

შპს „ინდიკო“
16.07.15     
17.07.19

ჯამური 
მოპოვება       

58 500 (ორივე 
უბანზე) მ3

1.95 
(ორივეზე

) ჰა
ვადა გაუვიდა

1240 1002756

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ნოსირის მიმდებარედ)

შპს „ინდიკო“
16.07.15     
17.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
29 700 მ3

0.99 ჰა ვადა გაუვიდა

1241 1002757

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაპანაჩის მიმდებარედ)

შპს „კარიერი 2015“ ს/კ 424070409  
16.07.15     
17.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
564 900 მ3

18.83 ჰა

1242 1002758

მდ. ოლორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფახულანის მიმდებარედ)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“

16.07.15     
17.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
12 000 მ3

0.4 ჰა ვადა გაუვიდა



1243 1002759

მდ. ჭანისწყალზე 
„ჭანისწყლის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯიხაშკარის მიმდებარედ)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“

16.07.15     
17.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
11 400 მ3

0.38 ჰა ვადა გაუვიდა

1244 1002763

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის 
ქ. #36)

ი/მ „ანა 
აბზიანიძე“

ს/კ 
37001004906   

16.07.15     
17.07.35

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1245 1002764

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ფარნავაზ 
მეფის ქ. #66/დ.აღმაშენებლის 
გამზ. #80)

ფ/პ ზაალი 
შალიკიანი

16.07.15     
17.07.40

4 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1246 1002765

მდ. ლაგოდეხის ხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცოდნას მიმდებარედ)

შპს „ინ-სი“ ს/კ 206278516  
20.07.15     
21.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
64 200 მ3

2.14 ჰა

1247 1002766

მდ. გუბაზეულის ქვიშა, 
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გორაბერეჟოულის 
მიმდებარედ)

შპს „ჭაბელა“
20.07.15     
21.07.17

ჯამური 
მოპოვება       

28 200 (ორივე 
უბანზე) მ3

0.94 
(ორივეზე

) ჰა
ვადა გაუვიდა

1248 1002767

მდ. ხობისწყალზე „ხობის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბიას მიმდებარედ)

შპს „კარიერი“ ს/კ 244563352  
20.07.15     
21.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
120 000 მ3

4 ჰა



1249 1002769

მდ. იორზე „იორის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარედ)

შპს „თიმალი“ ს/კ 205268921  
20.07.15     
19.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
153 600 მ3

5.12 ჰა

1002567 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მამუკა 
სარჩიმელიამ                   
ვადა გაუვიდა

1250 1002771

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“ ს/კ 217873031  
21.07.15     
22.07.25

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1251 1002772

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ორი ჭაბურღილი) 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის მიმდებარედ)

ფ/პ აკაკი 
ფანჩულიძე

21.07.15     
22.07.40

5000 
(თითოეულიდა

ნ 2500) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1252 1002773

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის ტერიტორიაზე, 
თამარ მეფის ქ. #21)

ფ/პ გიორგი გაბაძე
21.07.15     
22.07.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1253 1002774

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის მიმდებარედ)

ფ/პ ირაკლი 
კუსიანი

21.07.15     
22.07.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1254 1002775

„ურთის“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ურთას მიმდებარედ)

ფ/პ იგორ 
დარასელია

21.07.15     
22.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
33 500  მ3

0.67 ჰა ვადა გაუვიდა



1255 1002776

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარედ)

ი/მ „თამაზ 
ღურწკაია“

ს/კ 
19001010098   

21.07.15     
22.07.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1256 1002778

მდ. რიონზე „ჭიორის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭიორის მიმდებარედ)

ი/მ „რევაზ 
ნოდარიშვილი“

21.07.15     
22.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
4800  მ3

0.16 ჰა ვადა გაუვიდა

1257 1002780

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს „საქართველოს 
გაზის 

ტრანსპორტირები
ს კომპანია“

ს/კ 206103722  
21.07.15     
22.07.25

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1258 1002781

მდ. არაგვზე „არაგვისპირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარედ)

შპს „გონიო“
21.07.15     
22.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
33 600  მ3

1.12 ჰა ვადა გაუვიდა

1259 1002782

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
#18)

შპს „ცისკარი“ ს/კ 212696509  
21.07.15     
22.07.40

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1260 1002783

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ზ. 
გამსახურდიას გამზ.(ყოფილი 
რუსთაველი) #33 (167;163)

სს 
„აგროტექსერვისი“

ს/კ 212697045  
21.07.15     
22.07.40

7000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1261 1002785

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
მიმდებარედ)

ფ/პ გაგა ნებიერიძე
21.07.15     
22.07.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1262 1002786

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხესულორის მიმდებარედ)

ფ/პ ბადრი 
ჩუბინიძე

21.07.15     
22.07.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1263 1002787

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვალითის მიმდებარედ)

ფ/პ ნაზი 
გაბრიჭიძე

21.07.15     
22.07.40

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1264 1002788

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
ცხინვალის გზატკ. მე-2 კმ-ზე)

ფ/პ ლია ნადირაძე
21.07.15     
22.07.25

2190 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1265 1002789

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, შინდისის 
გზატკ. მე-3 კმ-ზე (ორი 
ჭაბურღილი)

შპს „კარმენ“ ს/კ 234238296  
21.07.15     
22.07.30

15 000 (7500 
თითოეულზე) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1266 1002790

„ბაზაკლოს“ ტუფის მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაზაკლოს მიმდებარედ)

შპს „ართა“ ს/კ 405076162  
21.07.15     
22.07.35

ჯამური 
მოპოვება       

2 341 000 მ3
12.3 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
1 ოტქომბრის #21-
12/105504 წერილით



1267 1002791

„ბოლნისის“ (უბანი ჩრდილო-
გეზელდაგი) ტუფის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფახრალოს მიმდებარედ)

შპს „ართა“ ს/კ 405076162  
21.07.15     
22.07.35

ჯამური 
მოპოვება       
945 200 მ3

2.96 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
1 ოტქომბრის #21-
12/105504 წერილით

1268 1002793

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წნისის მიმდებარედ)

შპს „ჰედეფ 
ჯორჯია“

21.07.15     
22.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
31 800 მ3

1.06 ჰა ვადა გაუვიდა

1269 1002794

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „ვერელი +“
22.07.15     
23.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
31 200 მ3

1.04 ჰა ვადა გაუვიდა

1270 1002796

„ფანშეთის“ მინერალური 
წყლის  (#2, #3, #4 
ჭაბურღილი) შესწავლა-
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფანშეთის მიმდებარედ)

შპს „ჯანმრთელი 
წყალი +“

23.07.15     
24.07.40

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1085/ს 
21.07.17წ.

1271 1002797

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, თბილისის ქ. 
#14)

ფ/პ ირაკლი 
ნებიერიძე

23.07.15     
24.07.40

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1272 1002798

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ორი ჭა) (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, გიორგი 
საკაძის ქ. #4)

სს 
„კასპიელექტროაპ

არატი“
ს/კ 232539018  

24.07.15     
25.07.40

365 (182,5 
თითოეულზე) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა



1273 1002799
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. კასპის 
მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973  
24.07.15     
25.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
110 700 მ3

3.69 ჰა

1274 1002804

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კავთისხევის 
მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973  
27.07.15     
17.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
127 200 მ3

4.24 ჰა

1002761 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „შალვა 
გიუტაშვილი“-მა

1275 1002806

„ლანჩხუთის“ ტუფობრექჩიის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აცანას მიმდებარედ)

შპს „ხიდი“
30.07.15     
31.07.35

ჯამური 
მოპოვება       

1 579 500 მ3
10.53 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1896/ს 
01.12.16წ.

1276 1002807

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ორი ჭაბურღილი) 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯანდარის მიმდებარედ)

შპს „ენკა ინშაათ 
ვე სანაი ანონიმ 

შირქეთის 
ფილიალი 

საქართველოში“

30.07.15     
31.07.19

175 200 
(თითოეულიდა

ნ 87 600) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1110/ს 
25.07.18წ.

1278 1002810

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხელთუბნის მიმდებარედ)

ფ/პ ილია 
ზაუტაშვილი

31.07.15     
21.11.24

1825   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002101 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ასოციაცია 
ხელთუბანი 2010“-მა

1280 1002813

სააკაძის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ინერტული 
მასალები და 
ლოჯისტიკა“

05.08.15     
14.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
42 094 მ3

2 ჰა

00236 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იკამ“                         
01133 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მაგის იმედი“-მა     
გაუქმდა ბრძ.#358/ს 
14.03.18წ.



1281 1002814

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. №12-
ში (ნაკვეთი №1-2-1)

შპს „ბარონი“ ს/კ 412705666  
05.08.15     
04.09.34

1095    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1001778 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ელიტა“-მ

1283 1002816

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, ჭანტურიას ქ. 
№106)

ი/მ „ზურაბ 
ნასრაძე“

ს/კ 
18001035703   

05.08.15     
17.10.39

730      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1001918 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბუბა ნასრაძემ

1284 1002817

მდ. მტკვარზე „მტკვრის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
თბილისში, ფონიჭალის 
მიმდებარედ)

ი/მ „დავით 
ხაბულიანი“

05.08.15     
28.10.16

ჯამური 
მოპოვება       
22 800 მ3

0.76 ჰა

1001976 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა ბეკოშვილმა    
ვადა გაუვიდა

1285 1002818

მდ. სუფსის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კონჭკათის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ოქროს ქვა“
05.08.15     
20.09.16

ჯამური 
მოპოვება  
100000 მ3

4,9 ჰა

00315 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინტერმშენ 
კომპანია _ 2005“-მა

1286 1002819

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, 
შათირიშვილის ქუჩა #6)

ფ/პ გოჩა მაკარიძე
05.08.15     
06.08.40

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1287 1002820

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის მიმდებარედ)

ფ/პ მზია ჩხაიძე
05.08.15     
06.08.20

36 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1288 1002821

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ზ. 
გამსახურდიას გამზ. #33 
(167;163)

სს 
„აგროტექსერვისი“

ს/კ 212697045  
05.08.15     
06.08.40

7000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1289 1002822

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორიაზე, წმინდა 
დავით და კონსტანტინეს ქ. 
#2)

ი/მ „დიმიტრი 
კურტანიძე“

ს/კ 
47001001388 

05.08.15     
06.08.40

730      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1291 1002824

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერსათის მიმდებარედ)

ფ/პ ზვიად შოთაძე
05.08.15     
06.08.40

1830  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1293 1002826

„დიდი ნეძის“ თიხის 
(სააგურე) მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ნეძის მიმდებარედ)

შპს „კოლხა 2014 ს/კ 419992306  
05.08.15     
06.08.30

ჯამური 
მოპოვება       
207 400 მ3

12.2 ჰა

1294 1002827

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის მიმდებარედ)

ფ/პ ზვიადი 
აბუთიძე

05.08.15     
06.08.25

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1295 1002828

მდ. ხრამზე „ხრამის“ (უბანი 
თამარისი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო არქევანის მიმდებარედ)

შპს „არქევანი“ ს/კ 405110785  
06.08.15     
02.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
99 900 მ3

3.33 ჰა

1002692 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბესიკი 
მოისწრაფიშვილმა



1296 1002829

„წიფორას მთის“ 
ტუფობრექჩიების 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, 
ნასოფლარ შურდოს 
მიმდებარედ)

შპს „აგარაკი 2010“ ს/კ 433642070  
06.08.15     
10.09.23

ჯამური 
მოპოვება       

9915 მ3
0,76 ჰა

100157 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1002747 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საუკმშენი“-მა

1297 1002830

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა ლილოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„ელჯიპლიუსი“

06.08.15     
09.11.16

ჯამური 
მოპოვება       
79 132 მ3

1,52 ჰა

00376 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1002768 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვიმკა“-მ                    
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
26 თებერვლის #21-
05/16226 წერილით         
ვადა გაუვიდა

1298 1002832

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარედ)

შპს „ფერი“
06.08.15     
11.01.18

ჯამური 
მოპოვება      
163 200 მ3

5.44 ჰა

1000959 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ენვერ გობრონიძემ  
1000990 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახა გაგუამ               
1001056 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1002805 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ანაგი“-მა

1299 1002833

„ძუღურის“ მინერალური 
წყლის (წყარო №4) მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ორბელი)

შპს „ძუღური 
2015“

ს/კ 405109644  
07.08.15     
07.05.36

დღე-ღამეში    6 
მ3       

0.043 ჰა

1000167 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ჯემალ ჩიკვაიძემ     
(ბრძ.#812/ს 05.06.18წ. 
ტექნიკური შეცდომის 
გასწორება)



1300 1002836

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის 
ქ. №52)

ფ/პ სოფიო 
ანჯაფარიძე

10.08.15     
20.04.27

1 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1000543 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1439/ს 
07.09.15წ.

1301 1002837

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010  
11.08.15     
12.08.20

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1302 1002838

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარის მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010  
11.08.15     
12.08.20

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1303 1002839

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოხისის მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010  
11.08.15     
12.08.20

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1304 1002840

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ლაგოდეხის 
ტერიტორიაზე)

შპს „გოლდი“ ს/კ 233113243  
11.08.15     
12.08.25

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1305 1002841

მდ. ქსნის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის რ-ნი, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „არენა მშენი“
11.08.15     
31.08.16

ჯამური 
მოპოვება 
200000 მ3

5,5 ჰა

შპს „გზამშენი 4“-ზე 
გაცემული 00274 
ლიცენზიის 
ცვლილება                       
ვადა გაუვიდა



1306 1002842

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(ცხენისწყლის) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ივანდიდის მიმდებარედ)

შპს „დიდგორი“
13.08.15     
14.08.16

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

1307 1002843

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭალეს მიმდებარედ)

სს 
„ჰიდროსაინჟინრო 

კომპანია“

13.08.15     
14.08.16

ჯამური 
მოპოვება       
6600  მ3

0.22 ჰა ვადა გაუვიდა

1308 1002844
მდ. ილტოს ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ახმეტის 
მიმდებარედ)

შპს „ფირმა 
ჩანჩქერი“

14.08.15     
15.08.18

ჯამური 
მოპოვება       
36 300  მ3

1.21 ჰა ვადა გაუვიდა

1309 1002848

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კონტუათის მიმდებარედ)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
14.08.15     
15.08.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1310 1002849

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გელათის მიმდებარედ)

ფ/პ მამუკა 
ცირეკიძე

14.08.15     
15.08.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1311 1002850

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ილია 
ჭავჭავაძის გამზ. #19დ, 
ნაკვეთი #2)

შპს „გილდა“ ს/კ 412680059  
14.08.15     
15.08.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1312 1002851

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაზარლოს მიმდებარედ)

ფ/პ ოქტაი 
ვალიევი

14.08.15     
15.08.25

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#609/ს 
14.05.18წ.

1313 1002852

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზირი #2/გუგუნავას ქ. #5, 
ნაკვეთი #3-9-3)

ფ/პ გიური 
გულეიშვილი

14.08.15     
15.08.30

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1314 1002853

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
როდინაულის მიმდებარედ)

ფ/პ პაატა 
კვინიკაძე

14.08.15     
15.08.40

180 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1315 1002854

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის მიმდებარედ)

ფ/პ მზია 
ხორნაული

14.08.15     
15.08.40

600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1316 1002855

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ლანჩხუთის 
ტერიტორიაზე, გორგასლის ქ. 
#76)

ი/მ „ზაირა 
ხოფერია“

ს/კ 
26001007363   

14.08.15     
15.08.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1317 1002857

„ლებარდეს“ მინერალური 
წყლის (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლებარდეს მიმდებარედ)

შპს „მარტვილის 
წყლები“

ს/ნ 435428020  
14.08.15     
06.04.34

1.5 მ3/დღღ 0,14 ჰა

100459 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „იური წულაიამ“   
100960 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ალიკა ჯიჯელავას          
უზენაესი 
სასამართლოს 
განჩინება 2019 წლის



1318 1002859

ჭაბურღილის მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტალერის მიმდებარედ)

შპს „მარტვილის 
წყლები“

ს/ნ 435428020  
14.08.15     
16.03.35

10 მ3/დღღ 0,07 ჰა

100829 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „იური წულაიამ“   
100961 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ალიკა ჯიჯელავას        
უზენაესი 
სასამართლოს 
განჩინება 2019 წლის 

1319 1002861

„საგარეჯოს“ თიხის (სააგურე) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარედ)

შპს „ვილაჯეო“
19.08.15     
20.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
35 700 მ3

1.19 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#386/ს 
14.03.16წ.

1321 1002863

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორნაბუჯის მიმდებარედ)

შპს „არი“ ს/კ 227729296  
19.08.15     
20.08.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1322 1002865

კონგლომერატების მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
19.08.15     
26.02.35

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

1.0 ჰა
1002342 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „მინერალი“-მა

1323 1002866
„თბილისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
მიმდებარედ)

შპს „ემბიემ“
19.08.15     
11.07.16

ჯამური 
მოპოვება       
13 600 მ3

0.68 ჰა

1002739 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნოდარ მსხილაძემ   
ვადა გაუვიდა



1324 1002867

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, 
მაღლაკელიძის ქ. #2ა)

ფ/პ დავით წვერავა
21.08.15     
22.08.35

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1325 1002868

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩის 
გაგრძელება #31)

ი/მ „იოსები 
კაკალიაშვილი“

ს/კ 
41001006108   

21.08.15     
22.08.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1326 1002872

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

21.08.15     
22.08.20

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ 1293/ს       
05.09.18

1327 1002874

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
მამასახლისი

21.08.15     
22.08.40

9125 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1328 1002876

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩა #41)

ფ/პ დავით 
ხუსკივაძე

21.08.15     
22.08.40

5475      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1329 1002877

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის მიმდებარედ)

სს „თბილღვინო“ ს/კ 209437242   
21.08.15     
22.08.40

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1330 1002879

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010  
21.08.15     
22.08.20

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002880

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატანების მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

21.08.15     
22.08.20

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა                            
ბრძ 1293/ს                        
05.09.18

1332 1002881

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010  
21.08.15     
22.08.20

480 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1333 1002882

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარას მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010  
21.08.15     
22.08.20

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1334 1002883

„ქარქუშაანის“ თიხის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქარქუშაანის მიმდებარედ)

შპს „საბა 
კონსტრაქშენ“

25.08.15     
26.08.16

ჯამური 
მოპოვება       

5040 მ3
0.84 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#661/ს 
03.05.16წ.

1335 1002884

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქისტაურის მიმდებარედ)

შპს „ფალავანი“ ს/კ 217886562  
25.08.15     
26.08.40

73 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1336 1002885

მდ. გუბაზეულის ქვიშა, 
ხრეშის (I, II და III უბანი) 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხევის მიმდებარედ)

შპს „ვექტორი“
25.08.15     
26.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

36 300 (სამივე 
უბანზე) მ3

1.21 
(სამივეზე

) ჰა
ვადა გაუვიდა

1337 1002886

წყაროს მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გელათის მიმდებარედ)

ფ/პ ზვიად 
ნებიერიძე

25.08.15     
17.03.35

2.9 მ3/დღღ 0,07 ჰა

100828 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზვიად ნებიერიძეს, 
რომელიც გაუქმდა 
ბრძ.№13/211 29.06.11წ.  
1000071 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   ფ/პ 
შოთა 
მარგალიტაშვილმა

1338 1002887

წყაროს მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გელათის მიმდებარედ)

ფ/პ შოთა 
მარგალიტაშვილი

25.08.15     
17.03.35

0.1 მ3/დღღ 0,07 ჰა

100828 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზვიად ნებიერიძეს, 
რომელიც გაუქმდა 
ბრძ.№13/211 29.06.11წ.  
1000071 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზვიად ნებიერიძეს

1339 1002888

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის (I და 
II უბანი) მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოძისის მიმდებარედ)

შპს „ამბ ჯგუფი“ ს/კ 400137259  
25.08.15     
22.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

375 000 (ორივე 
უბანზე) მ3

12.5 
(ორივეზე

) ჰა

1002770 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ცეკური“-მა

1340 1002889

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, 
ხიზანბარელის ქ. #1)

შპს „მშენებელი 
2004“

ს/კ 200104831  
25.08.15     
05.07.25

14 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002720 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გ. გ“-მა



1341 1002894

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „ბენა“
27.08.15     
28.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
87 600 მ3

2.92 ჰა
გაუქმდა ბრძ1529/ს        
23,10.18

1342 1002895

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, ფარნავაზის ქ. 
#5)

შპს „ა იმპექსი“ ს/კ 230038232  
27.08.15     
28.08.40

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1343 1002896

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსას მიმდებარედ)

ფ/პ ვახტანგ 
გეგიაძე

27.08.15     
28.08.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1344 1002897

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის ქ. 
#144)

ფ/პ ოთარი 
ჩუტკერაშვილი

27.08.15     
28.08.25

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1345 1002898

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანეს  მიმდებარედ)

ფ/პ კობა 
დიდბერიძე

27.08.15     
28.08.30

550 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1347 1002901

სილიკომანგანუმის ქერქული 
ნარჩენების ტექნოგენური 
დანაგროვის   მოპოვება (ქ. 
ზესტაფონის ტერიტორიაზე, 
რუსთაველის ქუჩაზე)

შპს „გ. მ.“
31.08.15     
01.09.16

ჯამური 
მოპოვება       
177 550 ტ

1.34 ჰა ვადა გაუვიდა



1349 1002905

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
(ორი უბანი) მოპოვება 
(წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ჯვრის მიმდებარედ)

შპს „გზა“ ს/კ 242728857  
02.09.15     
30.05.20

ჯამური 
მოპოვება       

63 900 (ორივე 
უბანზე)  მ3

4.26 ჰა

1002601 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გია უბირიამ             
ვადა გაუვიდა

1350 1002907

მდ. ხრამის (უბანი თამარისი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხატავეთის მიმდებარედ)

შპს „ქვიშა და 
ხრეში-2015“

04.09.15     
05.09.17

ჯამური 
მოპოვება       
29 700 მ3

0.99 ჰა ვადა გაუვიდა

1351 1002908

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნინოშვილის 
ქ. #107/XI, შესახ.#2)

ფ/პ ავთანდილ 
რევიშვილი

04.09.15     
05.09.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1352 1002909

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარედ)

შპს „კამაკო“ ს/კ 224088608  
04.09.15     
05.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
44 000 მ3

0.44 ჰა

1353 1002910
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
მიმდებარედ)

შპს „ინფრა 
კონსტრაკშენ“

ს/კ 404900023  
04.09.15     
05.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
271 800 მ3

9.06 ჰა

1354 1002911

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მაია 
მერკვილაძე

04.09.15     
05.09.40

5 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1355 1002912

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
მიმდებარედ, ახალქალაქის 
გზატკ., ნაკვეთი #4)

ფ/პ კახაბერ 
ივანოვი

07.09.15     
08.07.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002726 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თამარა ბერიძე-
ივანოვმა

1356 1002913

„ტაბაწყურის“ ანდეზიტო-
დაციტ-რიოლითების 
ღორღის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტაბაწყური)

შპს „gp+“ ს/კ 426109329  
07.09.15     
10.10.28

ჯამური 
მოპოვება       
29 135 მ3

0,5 ჰა

100216 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სამშენებლო 
კომპანია_ჯანმრთელი 
სახლი“-მა

1357 1002914

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარედ)

შპს „ხანდა“
07.09.15     
17.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა

1002760 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აგატი“-მა                 
ვადა გაუვიდა

1358 1002915

ფარავნის პერლიტის 
საბადოზე პერლიტის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „ჯ.ც.“ ს/კ 202347754  
07.09.15     
17.10.26

მინიმალური 
მოპოვება 10000 

ტ
115,5 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„სამთო კომპანია 
ფარავანპერლიტი“ ს/ნ 
204979292           
(01.12.12 წლამდე)     
00356 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
იჯარით გადასცა შპს 
„სამთო კომპანია 
ფარავანპერლიტი“-ს 
(ს/კ 204979292) 2015 
წლის 5 იანვრიდან 2 
წლის ვადით                    
2018 წლის 5 
იანვრიდან 2019 წლის 
31 დეკემბრამდე

1360 1002917

„ძეგვის“ ცეოლითის 
შემცველი ტუფების (I და II 
უბანი) მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“

09.09.15     
10.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

61 370 (ორივე 
უბანზე) ტონა

0.47 
(ორივეზე

) ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1091/ს 
20.08.19წ.



1361 1002918

„კრწანისის“ (I და II  უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“
09.09.15     
10.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

135 000 (ორივე 
უბანზე) მ3

2.25 
(ორივეზე

)ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2017 
წლის 12 ოქტომბრის 
#21-05/154436 
წერილით                         
მოეხსნა 2017 წლის 17 
ნოემბრის #21-
05/175449 წერილით

1362 1002920

„ლანჩხუთის“ ქვიშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარედ)

შპს „თელა“ ს/კ 433646129  
10.09.15     
05.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
92 800 მ3

2.32 ჰა

1000256 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
თეიმურაზ 
ბერუაშვილს                    
1000321 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი ჩხაიძემ

1363 1002921

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, გვირილების 
ქ. №6)

ფ/პ თამარ 
ბიჩინაშვილი

10.09.15     
15.11.39

1095      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002067 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#201/ს 
17.02.20წ.

1364 1002922

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბურნაშენის მიმდებარედ)

შპს „ენკა ინშაათ 
ვე სანაი ანონიმ 

შირქეთის 
ფილიალი 

საქართველოში“

11.09.15     
12.09.19

90 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1365 1002923

„ფოცხოვისწყლის“ ქვიშა, 
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორია)

შპს „არალი“ ს/კ 222725807  
11.09.15     
12.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

546 900 (ორივე 
უბანზე) მ3

18.23 
(ორივეზე

) ჰა



1366 1002926

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორია)

შპს „ალგი +“
11.09.15     
12.09.20

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#447/ს 
27.03.19წ.

1367 1002927

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის მიმდებარედ)

ი/მ „დიმიტრი 
კურტანიძე“

ს/კ 
47001001388   

11.09.15     
12.09.25

100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1368 1002928

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 9 აპრილის ქ. 
#1ბ/9 აპრილის ქ. #1ბ-ს 
ჩრდილოაღმოსავლეთით, ქ. 
ქუთაისში, რუსთაველის 
გამზ. გზაგამტარი ხიდის 
მიმდებარედ)

ი/მ „მურმანი 
კუხიანიძე“

ს/კ 
60001013443   

11.09.15     
12.09.40

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1369 1002930

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ლანჩხუთის 
ტერიტორიაზე, ჟორდანიას 
ჩიხი #3)

ფ/პ ეკა 
ვადაჭკორია

11.09.15     
12.09.40

450 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1370 1002931

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხურის მიმდებარედ)

შპს „კავკასუს 
როუდ პროჯექტ“

11.09.15     
12.09.16

ჯამური 
მოპოვება       
21 000 მ3

1.4 ჰა ვადა გაუვიდა



1371 1002932

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის (I, II და III უბანი) 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაბუმეს მიმდებარედ)

შპს „კავკასუს 
როუდ პროჯექტ“

11.09.15     
12.09.16

ჯამური 
მოპოვება       

20 400 (სამივე 
უბანზე) მ3

0.68 
(სამივეზე

) ჰა
ვადა გაუვიდა

1372 1002935

მდ. თურდოზე „თურდოსხევი 
1“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „ბი-აი“
17.09.15     
18.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
60 300 მ3

2.01 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#710/ს 
25.05.18წ.

1373 1002936

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ აკაკი კაცაძე
17.09.15     
18.09.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1374 1002937

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლესას ტერიტორიაზე)

შპს „ზიომა“ ს/კ 437061493  
17.09.15     
18.09.35

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1375 1002938

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

შპს „სანატორიუმი 
კოლხიდა“

ს/კ 237077435  
17.09.15     
18.09.40

21 900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1376 1002939

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორია)

შპს „აგრარული 
უნივერსიტეტის 
საცდელი ბაზები“

ს/კ 404962242
17.09.15     
18.09.40

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1377 1002940

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პატარა ფოთის 
ტერიტორია)

შპს „ეგრისი +“ ს/კ 215132648  
17.09.15     
18.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
219 000 მ3

7.3 ჰა

1378 1002941

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, ჩანტლაძის ქ. 
#2)

ი/მ „როსტომ 
მარაქველიძე“

ს/კ 
18001012965   

17.09.15     
18.09.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1379 1002942

მდ. მტკვარზე „აღთაქლის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაქლას მიმდებარედ)

ფ/პ გელა 
გაბათაშვილი

21.09.15     
22.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
40 800 მ3

1.36 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1250/ს 
21.08.18წ.

1380 1002944

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორია)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“

21.09.15     
22.09.25

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#311/ს 
10.03.17წ.

1381 1002945

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორია)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“
ს/კ 217890584  

21.09.15     
22.09.25

16 425 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1382 1002947

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალ თერჯოლის 
ტერიტორია)

ფ/პ ტარიელი 
გურული

21.09.15     
22.09.40

1900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#895/ს 
03.07.19წ.

1383 1002948

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
ქ. #10) 

ფ/პ ზვიადი 
ცხოვრებაძე

21.09.15     
22.09.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1384 1002949

მდ. მტკვარზე „დიღმის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
თბილისში, დიღმის მასივის 
მიმდებარედ)

შპს 
„ერგოინტერიერი“

21.09.15     
31.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
30.065.5 მ3

2.27 ჰა

1000478 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინერტი 27“-მა    
1001448 ლიცენზიაში 
შეცდომის გასწორება     
1001457 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თბილინერტი“-მა

1385 1002950

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის (I, II და III უბანი) 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯუმითის მიმდებარედ)

შპს 
„ინდბინათმშენი“

22.09.15     
23.09.17

ჯამური 
მოპოვება       

20 100 (სამივე 
უბანზე) მ3

0.67 
(სამივეზე

)  ჰა
ვადა გაუვიდა

1386 1002952

მდ. აბაშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი აბაშის მიმდებარედ)

ფ/პ ირაკლი 
კუპრავა

22.09.15     
23.09.16

ჯამური 
მოპოვება       
3000  მ3

0.1 ჰა ვადა გაუვიდა



1387 1002953

„ჯინისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არჭივანის ტერიტორია)

შპს „ჰედეფ 
ჯორჯია“

22.09.15     
23.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
44 800 მ3

0.64 ჰა ვადა გაუვიდა

1388 1002954

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე) 

ფ/პ მამუკა ლაბაძე
22.09.15     
23.09.20

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1390 1002958

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის (I, 
II და III უბანი) მოპოვება 
(ახმეტის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მატანის მიმდებარედ)

შპს „დაგი“
25.09.15     
26.09.17

ჯამური 
მოპოვება       

47 100 (სამივე 
უბანზე) მ3

1,57 
(სამივეზე

) ჰა
ვადა გაუვიდა

1391 1002959

მდ. ნენსკრას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლახანის მიმდებარედ)

შპს „ნ+“
25.09.15     
26.09.16

ჯამური 
მოპოვება       

7050 მ3
0.47 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#795/ს 
23.06.16წ.

1392 1002960

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინოს ტერიტორია)

ფ/პ ირაკლი 
ლორთქიფანიძე

25.09.15     
26.09.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1393 1002961

მდ. თერგისა და მდ. მნას 
შესართავთან „კობის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ოქროყანას 
მიმდებარედ)

შპს „ბესტი“ ს/კ 204994916  
29.09.15     
30.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
75 000 მ3

2.50 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2019 
წლის 29 აგვისტოს #21-
12/93316 წერილით         
ყადაღა 2020 წლის 17 
მარტის                  



1394 1002963

„ანანურის“ კირქვის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანანურის მიმდებარედ)

ფ/პ რევაზ 
ნარიმანიძე

01.10.15     
02.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
10 400 მ3

0.13 ჰა ვადა გაუვიდა

1395 1002964

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, ბათუ 
კრავეიშვილის ქ. #6)

ფ/პ კობა ჩუბინიძე
01.10.15     
02.10.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1396 1002965

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზესტაფონში, 
სტაროსელსკის ქუჩაზე)

შპს „კომპანია 
საიმედო-57“

ს/კ 405103597  
05.10.15     
06.07.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1000631 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კომპანია ზურგი“-
მა

1397 1002966

„დურნუკის“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

შპს „ბაზალტი 
2011“

ს/კ 434158127  
06.10.15     
07.10.25

ჯამური 
მოპოვება       
64 800 მ3

1.62 ჰა

1399 1002968

„კაზრეთის“ ბაზალტის 
(ღორღი) მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კაზრეთის მიმდებარედ)

სს „RMG Copper“
07.10.15     
08.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
53 100 მ3

1.77 ჰა ვადა გაუვიდა

1400 1002969

„ძიროვანის“ გიშრის მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძიროვანი)

შპს „ძიროვანის 
გიშერი“

ს/კ 419619586  
07.10.15     
30.07.28

ჯამური 
მოპოვება       
79 130 კგ

2,67 
(ორივე 
უბანზე 

)ჰა

100114 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კობა ამბროლაძემ



1401 1002971

„აგარის“ ქვიშა, ხრეშის (უბანი 
სამხრეთი) მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აგარის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

07.10.15     
08.10.16

ჯამური 
მოპოვება       
69 600 მ3

2.32 ჰა ვადა გაუვიდა

1402 1002972

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010  
07.10.15     
08.10.20

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1403 1002973

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შრომის მიმდებარედ)

შპს „გურია 7“ ს/კ 233729677  
07.10.15     
08.10.40

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1404 1002974

„გოკიოს“ ანდეზიტო-
ბაზალტის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოკიოს მიმდებარედ)

შპს „სატახა“
07.10.15     
08.10.18

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.3 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#510/ს 
20.04.18წ.

1405 1002975

„აზავრეთის“ ანდეზიტო-
ბაზალტის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აზავრეთის მიმდებარედ)

შპს „სატახა“
07.10.15     
08.10.18

ჯამური 
მოპოვება       

6400 მ3
0.32 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#510/ს 
20.04.18წ.



1406 1002976

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორია)

ფ/პ ჯუმბერ 
ყაზაიშვილი

07.10.15     
08.10.40

400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1407 1002977

„ჩქუმის“ 
დოლომიტიზირებული 
კირქვის (ლოდნარი) მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩქუმის მიმდებარედ)

შპს „კრისტალი“
07.10.15     
08.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
21 560 მ3

0.77 ჰა ვადა გაუვიდა

1408 1002978

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის ტერიტორია)

შპს „იმერ-2014“ ს/კ 421270207   
07.10.15     
08.10.40

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1409 1002979

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორია, სოლომონ მეფის 
1 ჩიხის #4)

ფ/პ დავით 
გაჩეჩილაძე

07.10.15     
08.10.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1410 1002980

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ციხესულორის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ზვიადი 
გიორგაძე

07.10.15     
08.10.40

1100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1411 1002981

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
თაბუკაშვილის ქ. #51)

ი/მ „ნუნუ 
რევიშვილი“

ს/კ 
60001118396   

07.10.15     
08.10.40

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1412 1002982

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
(I და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხცისის მიმდებარედ)

ფ/პ გურამ 
კილაბერიძე

07.10.15     
21.05.17

ჯამური 
მოპოვება       
22 546 მ3

1.27 ჰა

1001579 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბადრი 
მურჯიკნელმა                 
ვადა გაუვიდა

1413 1002983

„ხანდოს“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ხანდო)

ფ/პ ჰარუთიუნ 
ხაჩატურიანი

07.10.15     
28.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
11 700 მ3

1,17 ჰა

100249 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სარგის 
თოროსიანმა                    
1000893 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
არსენ თოროსიანმა

1415 1002986

„ვაქირის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაქირის (სოფ. ანაგა) 
მიმდებარედ)

ი/მ „გელა 
ღვედაშვილი“

09.10.15     
10.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
28 800 მ3

0.96 ჰა ვადა გაუვიდა

1416 1002987

მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გალავანის მიმდებარედ)

შპს „ჰედეფ 
ჯორჯია“

ს/კ 436036442  
12.10.15     
13.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
63 000 მ3

2.10 ჰა

1417 1002988

მიწისქვეშა მტკნარი (ორი 
ჭაბურღილი) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ხოდაშენის 
მიმდებარედ)

შპს „ბადაგონი“ ს/კ 224624262  
12.10.15     
13.10.40

50 000 (25 000 
თითოეულიდა

ნ)        
მ3/წელიწადში

0.07 
(ორივეზე

) ჰა



1418 1002989

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მანავის მიმდებარედ)

შპს „ბადაგონი“ ს/კ 224624262  
12.10.15     
13.10.40

10 000          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1419 1002990

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის 
მიმდებარედ)

ი/მ „ირაკლი 
კუბლაშვილი“

12.10.15     
13.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
58 200 მ3

1.94 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1921/ს 
05.12.16წ.

1420 1002991

ჭაბურღილების (№1 და №2) 
მტკნარი წყლის 
(წყალმომარაგებისათვის) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიკანის მიმდებარედ)

სს „ბორჯომი 
ლიკანი 

ინტერნეიშენალი“
ს/ნ 404408547  

12.10.15     
08.04.24

888 მ3/დღღ 0,14 ჰა

შპს „ბორჯომი-
ლიკანი“-ზე გაცემული 
100472 ლიცენზია 
გადაფორმდა            
1000246 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კმგ-სერვის 
საქართველო“-მ           
1000472 ლიცენზიაში 
ცვლილება 
(მოცულობა გაეზარდა)

1421 1002992

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
(სამი უბანი) მოპოვება 
(წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭალეს მიმდებარედ)

შპს „მათე 2015“
12.10.15     
13.10.17

ჯამური 
მოპოვება       

42 600 (სამივე 
უბანზე) მ3

1.42 ჰა ვადა გაუვიდა

1422 1002994

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

ი/მ „ბადრი 
წერეთელი“

12.10.15     
13.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
40 800 მ3

2.04 ჰა ვადა გაუვიდა



1423 1002995

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარას ტერიტორია)

ფ/პ დუშა 
ცქიფურიშვილი

12.10.15     
13.10.40

4000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1424 1002996

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბაღდათის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქ. #1)

ფ/პ დავით 
გრძელიძე

12.10.15     
13.10.40

1000       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1425 1002997

„სპასოვკის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სპასოვკის მიმდებარედ)

ფ/პ ჰაირაპეტ 
გაბრიელიანი

12.10.15     
13.10.25

ჯამური 
მოპოვება       
46 000 მ3

0.46 ჰა

1426 1002998

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტინისხიდის მიმდებარედ)

შპს 
„აღმაშენებელი“

ს/კ 218039520  
12.10.15     
13.10.35

30 000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1427 1003000

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ლ.ასათიანის 
ქ. #98 (ნაკვეთები:2-1,20,21,28-
1,29-2,37-1,38,40-3)1-1-1-1-1)

შპს „გლობალ 
მიქსი“

ს/კ 212884743  
12.10.15     
13.10.40

3650    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1429 1003004

„ახალი სამგორის“ (I და II 
უბანი) თიხა-თაბაშირის 
(გაჯი) მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სამგორის 
მიმდებარედ)

შპს „გინუ“ ს/კ 416312939  
16.10.15     
23.09.35

ჯამური 
მოპოვება       

12 944 (ორივე 
უბანზე) ტონა

8.09 
(ორივეზე

) ჰა

1002951 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დენმარკ“-მა



1430 1003005

„ახალი სამგორის“ (I და II 
უბანი) თიხა-თაბაშირის 
(გაჯი) მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სამგორის 
მიმდებარედ)

შპს „დენმარკ“ ს/კ 416307026  
16.10.15     
23.09.35

ჯამური 
მოპოვება       

15 536 (ორივე 
უბანზე) ტონა

9.71 
(ორივეზე

) ჰა

1002951 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გინუ“-ს

1431 1003006

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „ჭოროხი-
2009“

16.10.15     
03.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
10 500 მ3

0.35 ჰა

შპს „ხიდმა“1001151 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“ და 
შპს „ქვაკუთხედს“     
1001187 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
კახა გაგუას        
1001337 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                
1001651 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა          
1001900 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
კახაბერ თოიძემ



1432 1003007

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

ფ/პ კახაბერ თოიძე
16.10.15     
03.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
35 000 მ3

2.15 ჰა

შპს „ხიდმა“1001151 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“ და 
შპს „ქვაკუთხედს“     
1001187 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
კახა გაგუას        
1001337 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                
1001651 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა          
1001900 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჭოროხი-2009“-ს

1433 1003008

„ხანდოს“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ხანდო)

ფ/პ არსენ 
თოროსიანი

20.10.15     
28.10.18

ჯამური 
მოპოვება       

8000 მ3
0.8 ჰა

100249 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სარგის 
თოროსიანმა                    
1000893 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  ფ/პ 
ჰარუთიუნ 
ხაჩატურიანს

1434 1003010

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
კ.გამსახურდიას ქუჩის XII 
შესახევევის #3)

ი/მ „ბესიკი 
მარგველაშვილი“

ს/კ 
60001010343   

20.10.15     
21.10.40

1825      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1435 1003011

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის მიმდებარედ)

შპს „ELIT-
SERVICE“

ს/კ 400090129  
20.10.15     
21.10.40

5475   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1437 1003013

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარედ)

ფ/პ სულხან 
მოზაიძე

20.10.15     
21.10.16

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

0.5 ჰა ვადა გაუვიდა

1438 1003014

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატანების ტერიტორია)

ფ/პ სოსო ჟვანია
20.10.15     
21.10.40

10 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#243/ს 
19.02.19წ.

1439 1003015

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის ტერიტორია)

ფ/პ გივი 
გელხაური

20.10.15     
21.10.40

5000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1440 1003016

„დედოფლისწყაროს“ კირქვის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წითელწყაროს მიმდებარედ)

შპს „ლოგიკო“ ს/კ 428519935 
20.10.15     
21.10.25

ჯამური 
მოპოვება       

190 080 ტონა
0.48 ჰა

1441 1003017

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ხანდაკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ვამ გრუპი“ ს/კ 400141173  
20.10.15     
21.10.40

14 600   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1442 1003018

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ჭიათურაში, 
საჩხერის გზატკეცილის 
ტერიტორია)

ფ/პ გიორგი 
აპოსტოლიდი

20.10.15     
21.10.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1443 1003019

მდ. კოღოთოსხევზე „ხირსას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხირსას მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ხატიაშვილი

20.10.15     
21.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
18 000 მ3

0.6 ჰა ვადა გაუვიდა

1444 1003020

„მუხურის“ კირქვის მოპოვება 
(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხურის ტერიტორია)

შპს „კავკასუს 
როუდ პროჯექტ“

20.10.15     
21.10.16

ჯამური 
მოპოვება       
20 300 მ3

0.29 ჰა ვადა გაუვიდა

1445 1003021

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორია)

ფ/პ არჩილ 
ბოდოკია

20.10.15     
21.10.40

730  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1446 1003022

მდ. ხრამის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე, იმირის ქვიშა-
ხრეშის საბადოს იმირის, 
ბაიდარა I და ბაიდარა II 
უბნებზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „ხრამი 
პირველი“

21.10.15     
14.02.26

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

4,95 ჰა

00031 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ჰ. განჯაევმა“         
01182 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#90/ს 
20.01.16წ.

1447 1003024

„რუისის“ თიხიანი 
კონგლომერატების (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღუისის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

22.10.15     
01.05.18

ჯამური 
მოპოვება     309 

100 მ3
2.81 ჰა

1001146 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა



1448 1003025

„რუისის“ თიხიანი 
კონგლომერატის (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუისის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო“-

ს ფილიალი 
საქართველოში

22.10.15     
23.05.18

ჯამური 
მოპოვება       86 

000 მ3
1.72 ჰა

1001179 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა

1449 1003026

„არადეთის“ 
კონგლომერატების (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არადეთის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო“-

ს ფილიალი 
საქართველოში

22.10.15     
23.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
117 900 მ3

3.93 ჰა
1001180 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა

1450 1003027

„დოღლაურის“ თიხიანი 
კონგლომერატების (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დოღლაურის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

22.10.15     
05.09.18

ჯამური 
მოპოვება      
333 900 მ3

4.77 ჰა
1001292 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა

1451 1003028

„ჩეშორას“ სერპანტინიტის 
(საღორღე ნედლეული) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩორჩანას მიმდებარედ)

შპს 
„სერპანტინიტი“

ს/კ 402022191  
22.10.15     
17.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
51 000 მ3

0.85 ჰა

1003002 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ხათუნა 
გუჩმაზაშვილმა

1453 1003030

„ძეგვის“ ცეოლითის 
შემცველი ტუფების მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. სასხორის მიმდებარედ)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“

23.10.15     
24.10.25

ჯამური 
მოპოვება       

78 200 ტონა
0,92 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1092/ს 
20.08.19წ.

1454 1003031

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელეს ტერიტორია)

ფ/პ კობა ლანჩავა
23.10.15     
24.10.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1455 1003032

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „კაპაროლ 
ჯორჯია“

23.10.15     
24.10.40

1825      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1281/ს 
18.08.17წ.

1456 1003033

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, 
სტაროსელსკის ქ. #8)

ფ/პ თამაზი 
ლელაძე

23.10.15     
24.10.40

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1457 1003034

„ეშტიას“ ანდეზიტის 
(ლოდნარი) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ეშტიას ტერიტორია)

შპს „სატახა“
23.10.15     
24.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
10 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

1458 1003035

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. საჩხერის 
ტერიტორიაზე, ივანე 
გომართელის ქ. #5)

ფ/პ დავით 
გაბრიჭიძე

23.10.15     
24.10.30

1825      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1459 1003036

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
ქიმუცაძე

23.10.15     
24.10.40

100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1460 1003038
მდ. ფოცხოვისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ახალციხის მიმდებარედ)

შპს „მელიზა“
23.10.15     
24.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
42 900 მ3

1.43 ჰა ვადა გაუვიდა



1461 1003039

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა მესხეთის ტერიტორია)

შპს „ნიშნული“ ს/კ 412693633  
23.10.15     
24.10.40

1825      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1462 1003040

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის რ-ნი, 
სოფ. პატარა მუღანლოს 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს 
„ჰაიდელბერგბეტ

ონ ჯორჯია“

26.10.15     
06.12.16

ჯამური 
მოპოვება       
40 352 მ3

8,2 ჰა

00402 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ალვანმა“                  
0000042 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლეჟბადინი 2010“-
მა

1463 1003041

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინი)

შპს 
„ჰაიდელბერგბეტ

ონ ჯორჯია“

26.10.15     
27.08.16

ჯამური 
მოპოვება      
122 603 მ3

4.28 ჰა

1000177 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლეჟბადინი 2010“-
მა                                        
გაუქმდა ბრძ.#692 
06.05.16წ.

1464 1003042

„გამარჯვების“ (სამი უბანი) 
თიხა-თაბაშირის (გაჯი) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ)

შპს „გიორგი-97“ ს/კ 226525882  
26.10.15     
03.06.24

ჯამური 
მოპოვება       
22 400 ტ

4.0 ჰა

1001624 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვასილ 
მუშკუდიანმა

1465 1003043

„შავრა-შრომის“ ბაზალტის 
(ლოდნარი) მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქედისუბნის ტერიტორია)

შპს „რაჭა 2005“
27.10.15     
28.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
17 850 მ3

1.02 ჰა ვადა გაუვიდა



1466 1003044

„ყვიბისის“ წყაროს მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი და სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყვიბისი)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“

  ს/ნ 204870844 
27.10.15     
23.09.36

ჩამოსასხმელი - 
წელიწადში 18 

250 მ3,         
სამეწარმეო - 32 
120 მ3 - 22.10.25 

წლამდე        
11 680 

ჩმოსასხმელი 
და 35 952,5 
სამეწარმეო - 

23.09.36 
წლამდე

0.07 ჰა

1000210 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(დამტკიცდა მარაგები)  
1001243 ლიცენზიის 
ცვლილება (წლების 
მიხედვით მოპოვება)

1467 1003045

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის ტერიტორია)

შპს „ხვამლი-94“ ს/კ 221268394  
27.10.15     
28.10.40

1825      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1468 1003046

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ავტომშენებლის ქ. #49ა)

შპს „ბეტონ-
ლუქსი“

ს/კ 212919074  
27.10.15     
28.10.40

73 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1469 1003047

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ორი ჭაბურღილის) 
(ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

შპს „საგზაო 
მშენებლობა 
ალტკომი-ს 
ფილიალი 

საქართველოში“

30.10.15     
31.10.18

40 000 ( 
თითოეულიდა

ნ 20 000) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

ვადა გაუვიდა+N3977

1470 1003048

მდ. მტკვარზე „ხიდისთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისთავის 
მიმდებარედ)

შპს „ჰედეფ 
ჯორჯია“

30.10.15     
31.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
51 900 მ3

1.73 ჰა ვადა გაუვიდა



1471 1003049

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარედ)

შპს „ბათვანი“
30.10.15     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
37 917 მ3

1.7449 ჰა

1001011 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მერაბ ხომერიკმა            
1001159 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1003023 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბალავარი 2010“-მა

1472 1003051

„აწყურის“ (I უბანი) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აწყურის მიმდებარედ)

შპს „ფერი“   
02.11.15     
24.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
166 400 მ3

16.64 ჰა 

1002286 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  შპს 
„მტკვარი ჰესი“-მა          
ვადა გაუვიდა

1473 1003052

„კატაულას“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინარეხი)

შპს „დიდგორი“ ს/კ 436038351  
02.11.15     
21.10.28

ჯამური 
მოპოვება       
602 040 ტ

1,73 ჰა
100235 ლიცენზია 
მათლიანად გადასცა 
ფ/პ თენგიზ ჭეფხოძემ

1474 1003053

„ანანურის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანანური)

შპს „კლდე“
02.11.15     
17.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
10 000 მ3

0,2 ჰა

100379 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახაბერ ბრეგვაძემ   
ვადა გაუვიდა

1475 1003054

მიწისქვეშა მინერალური 
(ჩამოსასხმელი) წყლის 
(ჭაბ.№5) მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფანშეთის მიმდებარედ)

შპს „არეან“ ს/კ 404491769  
02.11.15     
09.10.38

10 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1001325 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სერგეი 
კოვალიოვმა                    
1001339 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „არეანვეძა“-მ            
1002477 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ავთანდილ 
დახუნდარიძემ



1476 1003055

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „ცეკური“
02.11.15     
23.09.26

ჯამური 
მოპოვება       
500 000 მ3

2.53 ჰა

00310 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„არეალი“-ს                       
00334 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ამბ ჯგუფი“-ს

1477 1003056

მდ. მტკვრის მარცხენა ჭალის 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვი)

შპს „ამბ ჯგუფი“
02.11.15     
23.09.26

ჯამური 
მოპოვება       
165 000 მ3

0.83 ჰა

00310 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„არეალი“-ს                       
00334 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ცეკური“-მა

1478 1003057

„იწას“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. იწას 
მიმდებარედ)

შპს 
„ინვესტსტროირეგ

იონის 
წარმომადგენლობ
ა საქართველოში“

02.11.15     
28.08.16

ჯამური 
მოპოვება       
9 000 მ3

0.09 ჰა

1002893 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქოლოსი 21“-მა     
ვადა გაუვიდა

1480 1003059
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
ტერიტორია)

სს „ეს-ემ-
ქეიულუსლარარას

ი ინშაათ ვე 
თიჯარეთ-ის 
ფილიალი“

03.11.15     
04.11.19

ჯამური 
მოპოვება       
65 400 მ3

2.18 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1006/ს 
27.06.16წ.

1481 1003060

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საყუნეთის ტერიტორია)

შპს „მტკვარი 
ჰესი“

03.11.15     
04.11.19

438 000 ( 
თითოეულიდა

ნ 219 000) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

ვადა გაუვიდა

1482 1003061

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორია)

ფ/პ ღვთისავარ 
ცუცქირიძე

04.11.15     
05.11.25

3650    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#520/ს 
20.05.20წ.



1483 1003063

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეჯვრისხევის ტერიტორიაზე, 
სოფ. კვარხითი)

შპს „ტირიფონის 
ბაღები LTD 

Tiriphoni Gardens“
ს/კ 405026467   

04.11.15     
05.11.40

200 000 (ჭიდან 
და 

ჭაბურღილიდა
ნ) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1484 1003066

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდლის ტერიტორია)

შპს „კონდოლი“ ს/კ 405086400  
04.11.15     
05.11.40

146 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1485 1003067

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორბალოს მიმდებარედ)

ფ/პ დავით 
უძილაური

04.11.15     
05.11.17

ჯამური 
მოპოვება       
21 300 მ3

0.71 ჰა ვადა გაუვიდა

1486 1003068

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურში, 
იმერეთის ქ. #5)

ფ/პ გიორგი 
ლეკვეიშვილი

04.11.15     
05.11.40

1825   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1487 1003069

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენისელის (ჯუმბერასეული) 
ტერიტორია)

შპს „კახური 
ქვევრი“

04.11.15     
05.11.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#130/ს 
31.01.18წ.



1488 1003070

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წყალტუბოში, გ. 
ტაბიძის ქუჩის 1-ლი შესახ. 
#4)

შპს „ჯ და ჯ“ ს/კ 221269080  
04.11.15     
05.11.40

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1489 1003072

„ქვემო ქედას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ქედას მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
80“

09.11.15     
10.11.16

ჯამური 
მოპოვება       
1500  მ3

0.1 ჰა ვადა გაუვიდა

1490 1003073

მდ. რიონზე „კვაცხუთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვაცხუთი)

შპს „რუსთავი 
ჯგუფი“

10.11.15     
18.02.16

ჯამური 
მოპოვება       
48 922 მ3

1,72 ჰა
0000198 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსმეტალი“-მა

1491 1003078

„ბალოვანის ხევის“ 
ლოდნარის მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორმოცის მიმდებარედ)

შპს „ბალოვანი“
10.11.15     
11.11.16

ჯამური 
მოპოვება       

2640 მ3
0.22 ჰა ვადა გაუვიდა

1492 1003079

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონში, 
ზაპოროჟიეს ქუჩა #10)

ფ/პ ლალი 
ბუხრაშვილი

10.11.15     
12.11.40

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1493 1003080

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის  
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ილტოზას მიმდებარედ)

შპს „დკ XXI“ ს/კ 202285008  
12.11.15     
13.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
218 100 მ3

7.27 ჰა



1494 1003082

„ყარათაქლას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარათაქლას მიმდებარედ)

შპს „ფენიქსი-A-
2008“

12.11.15     
13.11.17

ჯამური 
მოპოვება       
20 400 მ3

1.02 ჰა ვადა გაუვიდა

1495 1003085

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის ტერიტორია)

შპს „მურყანი“ ს/კ 204886178  
12.11.15     
13.11.40

7 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1497 1003087

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩიხას მიმდებარე ტერიტორია)

ფ/პ მერაბი 
ქემერტელიძე

12.11.15     
13.11.35

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1498 1003088

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ჭანტურიას ქ. 
#43)

ფ/პ ლალი 
მეტრეველი

12.11.15     
13.11.40

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1499 1003089

„ზემო სარალის“ ტუფის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო სარალის მიმდებარედ)

შპს „აპრიორი“ ს/კ 425360600   
13.11.15     
21.10.25

ჯამური 
მოპოვება       
87 900 მ3

2.93 ჰა

1003009 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
ყურაშვილმა

1501 1003093

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეინდარის მიმდებარედ)

ფ/პ მზია სიგუა
17.11.15     
18.11.19

ჯამური 
მოპოვება       
66 300 მ3

2.21 ჰა ვადა გაუვიდა



1502 1003094

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხეში, 
აბასთუმნის გზატკეცილზე)

ფ/პ გიორგი 
ამირანაშვილი

17.11.15     
04.04.32

0.4 მ3/დღღ 0.07 ჰა

იჯარით გადასცა ფ/პ 
ემანუილ პოზოიანს 
(პირ.#47001042263) 
2014 წლის 15 მაისიდან 
ლიცენზიის 
მოქმედების 
პერიოდში                        
1000495 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მერაბ სამხარაძემ

1503 1003095

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
ლილოს დასახლება)

შპს „ჯორჯიან 
ფეიფერ 

ფროდაქშენ“
ს/ნ 206331432  

19.11.15     
23.06.31

დღე-ღამეში    
40 მ3       

0.07 ჰა
1000137 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1504 1003096

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
ტერიტორია)

შპს „გ. მ.“ ს/კ 405036287   
19.11.15     
20.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
84 300 მ3

2.81 ჰა

1505 1003097

მდ. ილტოს ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შახვეტილას მიმდებარედ)

შპს „დაგი“
19.11.15     
20.11.16

ჯამური 
მოპოვება       

5000 მ3
0.5 ჰა ვადა გაუვიდა

1506 1003098

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე)

სს „ტრანსპორტი-
1“

ს/კ 243854575  
19.11.15     
20.11.35

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1507 1003099

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე)

სს „ტრანსპორტი-
1“

ს/კ 243854575  
19.11.15     
20.11.35

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1508 1003100

მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ცხვარიჭამიას 
მიმდებარედ)

შპს „გერალი“
19.11.15     
20.11.16

ჯამური 
მოპოვება       

2400 (ორივე 
უბანზე) მ3

0.24 
(ორივეზე

) ჰა
ვადა გაუვიდა

1509 1003102

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბერბუკის მიმდებარედ)

კოოპერტივი 
„ქართული ხილის 

კომპანია“
ს/კ 417881144  

19.11.15     
20.11.40

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1511 1003104

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატანების (შეკვეთილი) 
მიმდებარედ)

ფ/პ რიმა 
შარაშანიძე

19.11.15     
20.11.25

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1512 1003105

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.წყალტუბოს 
ტერიტორიაზე, შანიძის ქ. #2)

შპს „ნაძვები+“ ს/კ 221274243  
19.11.15     
20.11.25

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1513 1003106

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების ტერიტორია)

შპს „ტრანს 
კომერს“

ს/კ 404977735  
19.11.15     
20.11.40

1095  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1514 1003107

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორია)

ფ/პ ტერეზი 
ვოსკანიანი

19.11.15     
20.11.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1515 1003108

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, შინდისის 
გზატკეცილის ქ. #17)

ფ/პ ირმა 
ოქროპირიძე

19.11.15     
20.11.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1516 1003109

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, მანჯგალაძის 
ქ. #1)

ფ/პ გენადი 
გაფრინდაშვილი

19.11.15     
20.11.40

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1517 1003110

მდ. პატარა ენგურზე „ენგური 
II“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თაგილონის მიმდებარედ)

შპს „განმუხური“
19.11.15     
20.11.19

ჯამური 
მოპოვება       
48 300 მ3

1.61 ჰა ვადა გაუვიდა

1525 1003119

მდ. ბჟუჟას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვირიკეთის მიმდებარედ)

შპს „ორიონი“ ს/კ 445464113  
25.11.15     
15.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
57 512 მ3

2.26 ჰა

1002556 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაალ კუჭავას                  
1002834 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კოკო კომპანია“-მ  
ვადა გაუვიდა



1526 1003120

„ლეჟბადინის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინი)

შპს „ნუგეში“ ს/კ 416311002  
25.11.15     
23.06.31

ჯამური 
მოპოვება       
118 800 მ3

3.96 ჰა

1000142 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ 
კობიაშვილმა

1527 1003121

მიწიქვეშა მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი და სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნატახტარის მიმდებარე 
ტერიტორია, ჭაბუღილი #1)

შპს „სუფთა 
წყალი“

ს/კ 205150655  
25.11.15     
29.11.32

ჩამოსასხმ._16 
მ3/დღღ, 

საყოფაცხ._30 
მ3/დღღ

0,07 ჰა

00980 ლიცენზიაში 
ცვლილება                       
(მარაგები გაეზარდა)     
1002800 ლიცენზიაში 
ცვლილება (მარაგები 
ჩამოსასხ. გაეზარდა)

1528 1003122

მიწიქვეშა მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება (ქ 
თბილისის (საბა კოჯორი) 
ტერიტორია)

შპს „ANAVI“ ს/კ 435428208  
26.11.15     
27.11.40

500 (ჩამოსხმა)   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1529 1003123

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩანგილარის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734   
26.11.15     
27.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
289 800 მ3

9.66 ჰა

1530 1003124

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო (ორი 
ჭაბურღილი) 
დანიშნულებით) მოპოვება (ქ. 
თბილისის ტერიტორიაზე)

შპს „ოკრიბა“ ს/კ 201944959  
26.11.15     
27.11.40

365 (ორივეზე 
ერთად) 

მ3/წელიწადში
0.07 ჰა



1531 1003125

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.გორის 
ტერიტორიაზე, სუხიშვილის 
ქ. #63)

შპს 
„გიომოტორსი“

ს/კ 417879905  
26.11.15     
27.11.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1532 1003126

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხეში, 
აბასთუმნის გზატკეცილის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, 
ორი ჭა)

შპს „ბუნება“ ს/კ 224067391  
26.11.15     
27.11.40

5500 (ორივე 
ჭიდან) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1533 1003127

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლალი 
კვანტიძე“

ს/კ 
60001060128   

26.11.15     
27.11.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1534 1003128

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
სურამის ტერიტორიაზე 
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის 
კმ 132+100 მ)

ფ/პ ნუგზარ 
თათარაშვილი

26.11.15     
27.11.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1535 1003129

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წითელწყაროს 
ტერიტორიაზე) 

შპს „ზედაშე“
26.11.15     
27.11.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#997/ს 
31.07.19წ.

1536 1003130

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე) 

ფ/პ აზა 
მარგველაშვილი

26.11.15     
27.11.40

2500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1537 1003131

„სააკაძის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარედ)

შპს „ინერტული 
მასალები და 
ლოჯისტიკა“

ს/კ 406151453  
26.11.15     
27.11.28

ჯამური 
მოპოვება       
553 000 მ3

5.53 ჰა

1538 1003132

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, სოხუმის ქ. 
#2ა)

ფ/პ დავით 
გოთოშია

26.11.15     
27.11.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1539 1003133

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, ჩოხატაურის 
ქ. #20)

შპს „ასკანა“ ს/კ 237079040  
26.11.15     
27.11.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1540 1003134

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარცხანაყანევის 
მიმდებარედ) 

ფ/პ ნატო 
მარკოიშვილი

26.11.15     
27.11.40

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1541 1003135

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, პარიზის ქ. 
#50) 

შპს „Nice Nuts“ ს/კ 404861592  
26.11.15     
27.11.40

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1542 1003136

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე) 

ფ/პ მალხაზ 
თავდგირიძე

26.11.15     
27.11.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1543 1003137

მდ. მტკვარზე „გომი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
01.12.15     
02.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
93 600 მ3

3.12 ჰა

1544 1003142

მდ. თურდოზე „თურდოსხევი 
1“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო-
სარემონტო 
კომპანია 

სერპანტინი“

ს/კ 231165529  
02.12.15     
03.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
326 100 მ3

10.87 ჰა

1545 1003143

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

02.12.15     
03.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
50 100 მ3

1.67 ჰა ვადა გაუვიდა

1546 1003144

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
#7) 

სს „ლიბერთი 
ბანკი“

ს/კ 203828304  
02.12.15     
03.12.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1547 1003145

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბნის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. #89) 

სს „ლიბერთი 
ბანკი“

ს/კ 203828304  
02.12.15     
03.12.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1548 1003146

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქარელის 
ტერიტორიაზე, სტალინის ქ. 
#48) 

სს „ლიბერთი 
ბანკი“

ს/კ 203828304  
02.12.15     
03.12.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1549 1003147

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ცოტნე 
დადიანის ქ. #15) 

სს „ლიბერთი 
ბანკი“

02.12.15     
03.12.25

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#974/ს 
26.06.17წ.

1550 1003148

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქ. #27) 

სს „ლიბერთი 
ბანკი“

ს/კ 203828304  
02.12.15     
03.12.25

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1551 1003149

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყაროს 
მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973  
02.12.15     
03.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
192 000 მ3

6.40 ჰა

1552 1003150

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, გორგასლის ქ. 
#13) 

ა(ა)იპ 
„ხაშურსერვისი“

ს/კ 443856908  
02.12.15     
03.12.25

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1553 1003151

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ტაბიძის ქ. #28 
(38) 

ფ/პ ნუგზარ 
ხერხეულიძე

02.12.15     
03.12.40

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1554 1003152

„კაცხის“ კვარცის ქვიშის 
მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაცხის ტერიტორია)

შპს „კორდი+“ ს/კ 215612175  
03.12.15     
21.10.28

ჯამური 
მოპოვება       
168 000 მ3

2,4 ჰა

ყადაღა დაედო 
02.04.14წ.-ს                       
100228 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



1555 1003153

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
(საშენი მასალა) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარედ)

ი/მ „ფიკრატ 
ბაირამოვი“

ს/ნ 
28001020267   

03.12.15     
05.07.32

ჯამური 
მოპოვება       
66 415 მ3

1.39 ჰა

1000630 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ისმაილ 
ბაირამოვი“-მა                 
1002636 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ვუგარ ბაირამოვს“

1556 1003154

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
(საშენი მასალა) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარედ)

ი/მ „ვუგარ 
ბაირამოვი“

03.12.15     
05.07.32

ჯამური 
მოპოვება       
99 827 მ3

2.03 ჰა

1000630 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ისმაილ 
ბაირამოვი“-მა                 
1002636 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ფიკრატ ბაირამოვმა“

1558 1003156

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(ცხენისწყლის) ქვიშა, ხრეშის 
(I და II უბანი) მოპოვება 
(ხონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კონტუათის 
მიმდებარედ)

შპს „გიგო“
04.12.15     
05.12.17

ჯამური 
მოპოვება       

32 100 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.07 
(ორივეზე

) ჰა
ვადა გაუვიდა

1559 1003157

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „გარანტი 2012“
04.12.15     
05.12.18

ჯამური 
მოპოვება       
31 500 მ3

1.05 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1741/ს 
25.10.16წ.

1560 1003161

სასარგებლო წიაღისეულის 
(ფერადი, კეთილშობილი, 
იშვიათი მეტალები და 
ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება 
(ბოლნისის, მარნეულის, 
დმანისის, წალკისა და 
თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტები)

სს „ჯორჯიან 
კოპერ ენდ 
გოლდი“

ს/კ 405117494  
04.12.15     
13.10.41

შესწავლის 
ვადა 72 თვე    
(1 წელი, 10 
თვე, 8 დღე)

86 107.669 
ჰა

შევიდა ცვლილება     
ბრძ.№414  23.10.13წ.    
შევიდა ცვლილება 
(შესწავლის ვადა 
გაეზარდა) ბრძ.#1784/ს 
10.11.15წ.                          
1000226 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა    შპს 
„კავკასიის სამთო 
ჯგუფი“-მა                       
1003161 ლიცენზიიდან 
ცალკეული 
ფართობების



1561 1003162

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხევის მიმდებარედ)

სპს „შუბითიძე და 
კომპანია“

04.12.15     
20.05.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002580 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მალხაზ 
შუბითიძემ                       
გაუქმდა ბრძ.#1733/ს 
29.11.18წ.

1562 1003163

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიაში, 
რიონის ქუჩაზე) 

ფ/პ გოდერძი 
ძაგნიძე

04.12.15     
05.12.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1563 1003164

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რობაქიძის ქ. 
#32) 

ფ/პ ამირან ნინუა
04.12.15     
05.12.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1564 1003165
მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. სირიაჩკოს მიმდებარედ)

შპს „აისი-2005“
04.12.15     
05.12.16

ჯამური 
მოპოვება       
2100  მ3

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

1566 1003167

მდ. მტკვარზე „ხიდისთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისთავის 
მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“
04.12.15     
05.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
59 100 მ3

1.97 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1818/ს 
18.12.18წ.

1567 1003168

მდ. მტკვარზე „ხიდისთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისთავის 
მიმდებარედ)

შპს „სივა“
04.12.15     
05.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
22 500 მ3

0.75 ჰა ვადა გაუვიდა



1568 1003169

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ჩხოროწყუს მიმდებარედ)

ი/მ „რევაზ 
გულუა“

04.12.15     
05.12.18

ჯამური 
მოპოვება       

30 300 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.01 ჰა ვადა გაუვიდა

1569 1003170

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხუნჯულაურის მიმდებარედ)

შპს „მარვანი“ ს/კ 422430177  
04.12.15     
05.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

2.0 ჰა

1570 1003171

„ზედა ნოქალაქევის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზედა ნოქალაქევის 
მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
2016“

ს/კ 406157910  
04.12.15     
05.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
14 700 მ3

0.21 ჰა

1571 1003172

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხის ტერიტორია)

შპს „ჩინეთის 
რკინიგზის 23-ე 
ბიუროს ჯგუფი-ს 
მუდმივმოქმედი 

ფილიალი“

ს/კ 404385385  
04.12.15     
05.12.20

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1572 1003173

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს ტერიტორიაზე)

ი/მ „ვახტანგი 
დადიანი“

ს/კ 
19001069303 

04.12.15     
05.12.40

400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1573 1003174

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ა იმპექსი“ ს/კ 230038232  
04.12.15     
05.12.40

2500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1574 1003175
მდ. დურუჯის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „კერამიკა 
ართანა“

04.12.15     
05.12.16

ჯამური 
მოპოვება       

3000 მ3
01. ჰა ვადა გაუვიდა

1575 1003176

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კულაშის ტერიტორიაზე, 
თამარ მეფის ქ. #8)

შპს „მემთექს 
ჯორჯია“

ს/კ 445441111   
04.12.15     
05.12.40

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1576 1003178

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
(I  და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 

საქართველოში“

08.12.15     
07.11.20

ჯამური 
მოპოვება       

468 300 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

15.61 
(ორივეზე

) ჰა

1003071 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
გაუქმდა ბრძ.#700/ს 
28.05.19წ.

1577 1003180

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, 
სტაროსელსკის ქუჩა #15)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514  

09.12.15     
10.12.30

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1578 1003182

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, სანაპიროს 
ქუჩა #1)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514  

09.12.15     
10.12.30

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1579 1003183

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაფნარის მიმდებარედ)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514 

09.12.15     
10.12.30

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1580 1003184

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნერგეეთის ტერიტორია)

შპს „მუზეუმი“ ს/კ 425053390  
09.12.15     
10.12.40

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1581 1003185

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიშხეთის ტერიტორია)

ფ/პ კონსტანტინე 
ლაბაძე

09.12.15     
10.12.40

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1582 1003186

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ამაღლების ტერიტორია)

ფ/პ ნუგზარ 
ტყეშელაშვილი

09.12.15     
10.12.40

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1583 1003187

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიშხეთის ტერიტორია)

შპს „ჩინეთის 
რკინიგზის 23-ე 
ბიუროს ჯგუფი-ს 
მუდმივმოქმედი 

ფილიალი“

ს/კ 404385385 
09.12.15     
10.12.20

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1584 1003188

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჭყონის მიმდებარედ)

ფ/პ ლაშა ცაავა
09.12.15     
10.12.40

365  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1585 1003189

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქუჩა #28)

ი/მ „მაკა 
ციცქიშვილი“

ს/კ 
57001014238   

09.12.15     
10.12.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1586 1003191

სილიკომანგანუმის (წიდა) 
ტექნოგენური ნარჩენების 
მოპოვება (თერჯოლის, 
სამტრედიის, ზესტაფონის და 
გორის მუნიციპალიტეტები)

შპს 
„ჭიათურმანგანუმ 

ჯორჯია“
ს/ნ 215147874  

10.12.15     
16.07.28

ჯამური 
მოპოვება       
446 783ტ       

თერჯოლა, 
სოფ. 

ნახშირღელე-
374 791ტ,      

სოფ. სიქთარვა-
150ტ, სოფ. 
სიქთარვა-

4980ტ.         
სამტრედია-

35964ტ,        
ზესტაფონი,სო
ფ.ქვ.საქარა-

7319ტ          
გორი, 

სოფ.უფლისცი
ხე 23579ტ      

13,0411 ჰა

100089 ლიცენზიაში 
შევიდა ცვლილება     
იჯარით გადასცა შპს 
„მერკური-2012“-ს 
(ქუთაისი, 26 მაისის ქ. 
№93, ს/ნ 412681888, 
593333977, 591913919) 
ნაწილობრივ (ქვედა 
საქარა-0.3 ჰა, სიქთარვა-
0.113 ჰა, 5 946.7 ტ) 2012 
წლის 14 მარტიდან 
2015 წლის 14 
მარტამდე     1000295 
ლიცენზიის 
დუბლიკატი   

1587 1003192

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბორჯომის 
ტერიტორიაზე, რობაქიძის 
ქუჩა #57)

შპს „მშენებელი“ ს/კ 226112578  
10.12.15     
11.12.40

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1588 1003193

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
საღარეიშვილი

10.12.15     
11.12.40

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1589 1003194

მდ. მაშავერას (I, II, III და IV 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაჭისუბნის მიმდებარედ)

შპს „კიკი“
10.12.15     
11.12.17

ჯამური 
მოპოვება       

25 500 
(ოთხივეზე 
ერთად) მ3

0.85 
(საერთო) 

ჰა
ვადა გაუვიდა

1590 1003195

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შუამთას ტერიტორია)

ფ/პ ვენედიქტე 
გოგაძე

10.12.15     
11.12.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1591 1003196

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორიაზე, ახალქალაქის 
გზატკეცილსა და დოსსაფს 
შორის, ნაკვეთი 22)

შპს „თორნიკე 
2015“

ს/კ 424070418   
10.12.15     
11.12.40

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1592 1003197

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რობაქიძის 
ქუჩა #169)

ფ/პ ზურაბ 
ტალაბაძე

11.12.15     
12.12.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1593 1003198

მდ. მტკვარზე „მეტეხი-II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973  
11.12.15     
12.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
297 000 მ3

9.9 ჰა

1594 1003199

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ტყიბულის 
ტერიტორიაზე, 
კ.გამსახურდიას ქუჩა #39)

ფ/პ გელა 
ბოჭორიშვილი

11.12.15     
12.12.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1595 1003201

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე, 
ჯორჯიაშვილის ქუჩა #10)

ფ/პ მინდია 
მსხილაძე

11.12.15     
12.12.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1596 1003202

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, შევჩენკოს 
ქუჩა #4ა)

შპს „ზ. მ.“ ს/კ 212709434
11.12.15     
12.12.40

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1597 1003204

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსას (ახალსოფელი) 
ტერიტორია)

ი/მ „მალხაზ 
მახარაძე“

ს/კ 
26701039941

11.12.15     
12.12.25

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1598 1003205

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „რკონი“
11.12.15     
12.12.18

ჯამური 
მოპოვება       
41 700 მ3

1.39 ჰა ვადა გაუვიდა

1600 1003208

„რუსთავის“ (II უბანი) 
კონგლომერატების (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ქ. 
რუსთავის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ 
ქუალითი“      

ს/კ 426522541  
14.12.15     
21.05.24

ჯამური 
მოპოვება       
71 200 მ3

0.89 ჰა

1001578 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნათია ბურდულმა   
1001662 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს       
1001902 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“-მა



1601 1003209

„რუსთავის“ (I და II უბანი) 
კონგლომერატების (საშენი 
მასალა) მოპოვება (ქ. 
რუსთავის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“
15.12.15     
21.05.24

ჯამური 
მოპოვება       
67 800 მ3

1.44 ჰა

1001578 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნათია ბურდულმა   
1001662 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს       
1001902 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ნიუ ქუალითი“-ს

1602 1003210

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო ხანდაკის 
მიმდებარედ)

შპს „სმ ჯგუფი“ ს/კ 405062818  
15.12.15     
16.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
69 900 მ3

2.33 ჰა

1604 1003212

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორია)

შპს „ვარციხე 2005“ ს/კ 221297870  
15.12.15     
16.12.40

180 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1605 1003213

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტყაჩირის ტერიტორია)

შპს „ვარციხე 2005“
15.12.15     
16.12.40

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#449/ს 
23.03.16წ.

1606 1003215

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის (ვარციხჰესის 
დასახლება) ტერიტორია)

შპს „ვარციხე 2005“
15.12.15     
16.12.40

400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#456/ს 
23.03.16წ.



1607 1003216

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფშკვითის ტერიტორია)

შპს „ვარციხე 2005“
15.12.15     
16.12.40

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#451/ს 
23.03.16წ.

1608 1003217

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაშის ტერიტორია)

შპს „ვარციხე 2005“
15.12.15     
16.12.40

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#455/ს 
23.03.16წ.

1609 1003218

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის ტერიტორია)

ფ/პ ლევანი 
ჭიჭინაძე

15.12.15     
16.12.40

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1610 1003219

მდ. ხელედულას ქვიშა, 
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაჩეშის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 333“ ს/კ 434065833  
15.12.15     
16.12.20

ჯამური 
მოპოვება       

65 400 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.18 
(ორივეზე

) ჰა

1611 1003220

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეინდარის ტერიტორია)

ფ/პ ლევანი 
ხელაძე

15.12.15     
16.12.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1612 1003221

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის (ვარციხჰესის 
დასახლება) ტერიტორია)

შპს „ვარციხე 2005“
15.12.15     
16.12.40

180 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#452/ს 
23.03.16წ

1613 1003222

მდ. დევაშის ლოდნარის (I, II, 
III და IV უბანი) მოპოვება 
(ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ლენტეხის მიმდებარედ)

შპს 
„ავტოგზალენტეხ

ი 99“
ს/კ 234065089  

17.12.15     
28.08.20

ჯამური 
მოპოვება       

42 067 (ოთხივე 
უბანზე) მ3

4.23 
(ოთხივეზ

ე) ჰა

1002892 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მარკო“-მ

1615 1003224

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვახტანგისის მიმდებარედ)

ფ/პ სურაია 
ახმედოვა

17.12.15     
24.01.40

9125       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002288 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ელშან ვალიევმა

1616 1003225

„კრწანისის“ თიხა-თაბაშირის 
(გაჯი) მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „გეო+ეკო 
სერვისი“

ს/კ 406163404  
17.12.15     
23.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

28 380 ტონა
9.46 ჰა

1002955 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბესიკ 
ცხვირავაშვილმა

1617 1003226

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, სანაპიროს ქ. 
#1)

სს „ოზურგეთის 
სამგზავრო 

ავტოსადგური“
ს/კ 237074633   

17.12.15     
18.12.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1618 1003227

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს მიმდებარედ)

ი/მ „ოთარი 
ჯაველიძე“

ს/კ 
33001021338   

17.12.15     
18.12.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1619 1003228

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს მიმდებარედ)

შპს „იზაბელა-2“ ს/კ 237071253  
17.12.15     
18.12.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1620 1003229

მდ. ჯუმის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯუმის მიმდებარედ)

ი/მ „ლევან 
მოლაშხია“

17.12.15     
18.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
29 700 მ3

0.99 ჰა ვადა გაუვიდა

1621 1003230

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“
18.12.15     
19.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
18 300 მ3

0.61 ჰა ვადა გაუვიდა

1622 1003231

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. თაგვეთის მიმდებარედ)

შპს „თეონა“
18.12.15     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       

8586 მ3
0.41 ჰა

1001019 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზა იქსი 2007“-მა   
ვადა გაუვიდა

1623 1003232

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
სულხან-საბას გამზირზე 
(ყოფ. მშენებლის ქ. #10, 
ნაკვეთი #8-1)

შპს „კავკასია 2007“ ს/კ 212747740  
18.12.15     
19.12.40

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1624 1003233

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „ნინო“
18.12.15     
19.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
27 600 მ3

0.92 ჰა ვადა გაუვიდა



1625 1003234

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, 9 აპრილის ქ. 
#98)

სს „მექანიკოსი“ ს/კ 243863618  
18.12.15     
19.12.40

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1626 1003235

მდ. ანთოკისხევზე 
„გიორგიწმინდის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგიწმინდის მიმდებარედ)

შპს „ნინოწმინდა 
1“

18.12.15     
19.12.16

ჯამური 
მოპოვება       

4500 მ3
0.15 ჰა ვადა გაუვიდა

1627 1003236

„ართანას“ თიხის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ართანას მიმდებარედ)

შპს „კერამიკა 
ართანა“

18.12.15     
19.12.17

ჯამური 
მოპოვება       

2750 მ3
0.55 ჰა ვადა გაუვიდა

1628 1003237

მდ. თერგზე „კობის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოგყაუს მიმდებარედ)

შპს „ბესტი“ ს/კ 204994916  
23.12.15     
24.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
72 300 მ3

2.41 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2019 
წლის 29 აგვისტოს #21-
12/93316 წერილით         
ყადაღა 2020 წლის 17 
მარტის             

1631 1003240

მდ. ქსანზე, „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირის 
მიმდებარედ)

შპს „ინერტი“
23.12.15     
24.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
25 500 მ3

0.85 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1309/ს 
22.08.17წ.

1632 1003241

მდ. ძუსას ქვიშა, ხრეშის (I და 
II უბანი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ, 
ზედა საზანოს მიმდებარედ)

ფ/პ გიული 
მექვაბიძე

23.12.15     
24.12.16

ჯამური 
მოპოვება       

3800 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.38 ჰა ვადა გაუვიდა



1633 1003242

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. 
ზესტაფონში,ზაქარიაძის 
ქუჩაზე)

ფ/პ ელგუჯა 
ბაკურაძე

23.12.15     
24.12.40

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1634 1003243

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქირაჩ-მუღანლოს 
მიმდებარედ)

ფ/პ ნოდარ ნოზაძე
23.12.15     
24.12.25

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#702/ს 
28.05.19წ.

1635 1003244

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარედ)

შპს „კოლხი 2013“ ს/კ 445425576  
23.12.15     
24.12.25

60 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1636 1003245

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი მუღანლოს 
მიმდებარედ)

შპს „რუსთავის 
წყალი“

23.12.15     
24.12.40

58 100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#486/ს 
30.03.16წ.

1638 1003250

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზვიად 
ხარძეიშვილი

28.12.15     
29.12.40

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1639 1003251

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

სს „კორპორაცია 
ქინძმარაული“

ს/კ 241557409  
28.12.15     
29.12.40

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1640 1003252

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქ. #58, 
ნაკვეთი #3)

ფ/პ კანდირი 
ონიანი

28.12.15     
29.12.40

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1641 1003253

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოკის მიმდებარედ)

შპს „ასაი ჯორჯია“ ს/კ 404469794  
28.12.15     
29.12.22

25 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1642 1003255

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას ტერიტორია)

შპს „ჯი თი ემ 
გრუპ“

 ს/კ 404882383  
28.12.15     
29.12.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1644 1003258

„ლესას“ (I და II უბანი) 
ტუფობრექჩიის (ღორღი) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლესას მიმდებარედ)

შპს „ლბ-გრუპ“ ს/კ 437066023  
29.12.15     
02.12.25

ჯამური 
მოპოვება       

822 000 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

4.11 
(ორივეზე

) ჰა

1003140 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან სვანაძემ         
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2017 
წლის 30 ნოემბრის #21-
05/181621

1645 1003259

„ჩინათის“ (I, II და III უბანი) 
ტუფობრექჩიის (ღორღი) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩინათის მიმდებარედ)

შპს „ლბ-გრუპ“ ს/კ 437066023  
29.12.15     
02.12.25

ჯამური 
მოპოვება       

387 000 
(სამივეზე 
ერთად) მ3

2.58 
(სამივეზე

) ჰა

1003141 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან სვანაძემ   
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2017 
წლის 30 ნოემბრის #21-
05/181621

1646 1003262

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შარდომეთის ტერიტორიაზე)

შპს „ბლაუენშტაინ 
საქართველო“

ს/კ 237978364  
30.12.15     
31.12.40

9125 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1647 1003263

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ჯვრის მიმდებარედ)

შპს „გზა“
30.12.15     
31.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
46 650 მ3

3.11 ჰა ვადა გაუვიდა

1648 1003264

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „რუსთავი 
2015“

30.12.15     
31.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
31 500 მ3

1.05 ჰა ვადა გაუვიდა

1649 1003265

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, დემურიას ქ. 
#1)

შპს „ჯ ტ ჯ პლას“ ს/კ 419993840   
30.12.15     
31.12.40

1100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1650 1003266

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შრომის ტერიტორიაზე)

შპს „პონტიკა“ ს/კ 404902575  
30.12.15     
31.12.40

130 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1652 1003268

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეინდარის მიმდებარედ)

შპს „ბოჩოლა“ ს/კ 429649384  
30.12.315    
31.12.40

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1653 1003270

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. #46)

ფ/პ რეზო 
ჩალხაშვილი

30.12.15     
31.12.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1654 1003271

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბუჭუ 
კირვალიძე

30.12.15     
31.12.35

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1655 1003272

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქ. #42)

ფ/პ ლაშა ნასრაძე
30.12.15     
31.12.40

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1656 1003273

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის ტერიტორიაზე, 
ნაკვეთი „ნაპალატევი“)

ფ/პ ავთანდილ 
კოხოძე

30.12.15     
31.12.40

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1657 1003274

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ი/მ „როსტომ 
ჩინჩალაძე“

ს/კ 
18001002635

30.12.15     
31.12.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1658 1003275

„ხანდისის“ ქვიშაქვების 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხანდისის მიმდებარედ)

შპს „ლეგა“
30.12.15     
31.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
10 000 მ3

0.25 ჰა ვადა გაუვიდა



1659 1003276
მდ. მტკვარზე „თბილისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
თბილისის ტერიტორია)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

30.12.15     
31.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
22 800 მ3

0.76 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1775/ს 
28.10.16წ.

1660 1003278

მდ. აბაშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი აბაშის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
გეგეჭკორი

30.12.15     
31.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
29 700 მ3

0.99 ჰა ვადა გაუვიდა

1661 1003279

მდ. ენგურის (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარედ)

უცხოური 
საწარმოს „ას 
ინშაათ-ნის 

საქართველოს 
რესპუბლიკის 
ფილიალი“

ს/კ 405112685  
30.12.15     
31.12.20

ჯამური 
მოპოვება       

184 500 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

6.15 
(ორივეზე
ერთად) ჰა

1662 1003280

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
ორი ჭაბურღილი (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის ტერიტორიაზე)

შპს „ჩირინა“ ს/კ 203842137  
30.12.15     
31.12.40

80 300 (ორივე 
ჭაბურღილიდა

ნ ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1663 1003281

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
ორი წყარო (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

შპს „საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია“

30.12.15     
31.12.40

5110 (ორივე 
წყაროდან) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

გაუქმდა ბრძ.#131/ს 
30.01.19წ.

1664 1003282

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯავახოს მიმდებარედ)

შპს „ლიჩ“ ს/კ 445431373   
31.12.15     
01.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
94 800 მ3

3.16 ჰა



1665 1003283
მდ. ფოცხოვისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის (I უბანი) მოპოვება 
(ქ.ახალციხის ტერიტორია)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #2“
ს/კ 424071168  

04.01.16     
13.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
68 100 მ3

2.27 ჰა
1003083 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მელიზა“-მ

1666 1003284
მდ. ფოცხოვისწყალზე ქვიშა, 
ხრეშის (II უბანი) მოპოვება 
(ქ.ახალციხის ტერიტორია)

შპს „მელიზა“ ს/კ 424065549  
04.01.16     
13.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
11 400 მ3

0.38 ჰა

1003083 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„საგზაო სამშენებლო 
სამმართველო #2“-ს

1667 1003285

მდ. სუფსის ჭალისზედა 
ტერასაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის რ-ნი, 
სოფ. ჩქუმი)

შპს „ორბი 
ბეტონი“

04.01.16     
21.11.16

ჯამური 
მოპოვება       
135300 მ3

3,8 ჰა

00384 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ნოდარ მჟავია“-მ     
შპს „აი ბეტონი“-ზე 
გაცემული 0000147 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1668 1003286

„გამარჯვების“ თიხა-
თაბაშირის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვება)

ი/მ „ზაზა 
იარაჯული“

04.01.16     
27.08.31

ჯამური 
მოპოვება       
20 352 ტ

5.3 ჰა

1000173 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მერაბ ქებაძემ                  
გაუქმდა ბრძ.#546/ს 
18.04.19წ.

1669 1003289

„დურნუკის“ (I უბანი) 
ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

ფ/პ მუხიდინ 
მამედოვი

08.01.16     
07.08.35

ჯამური 
მოპოვება       
108 000 მ3

2.16 ჰა
1002831 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   ფ/პ 
ალიარ კალანდაროვმა



1670 1003290

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩიხას მიმდებარედ)

ფ/პ ნიკოლოზ 
ხარშილაძე

12.01.16     
13.01.41

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#998/ს 
31.07.19წ.

1671 1003291
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. მცხეთის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს 
„ერგოინტერიერი“

13.01.16     
14.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
39 000 მ3

1.30 ჰა ვადა გაუვიდა

1672 1003293

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის (I 
და II უბანი) მოპოვება (ქ. 
ქუთაისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნიშნული“ ს/კ 412693633  
13.01.16     
14.01.21

ჯამური 
მოპოვება       

267 300 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

8.91 
(ორივეზე

) ჰა

1674 1003295

„მეტეხი II“-ის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „ზენიტი“ ს/კ 205186332  
13.01.16     
14.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
189 600 მ3

6.32 ჰა

1675 1003297

„ქვაბლიანის“ (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვებს 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მლაშეს მიმდებარედ)

შპს „ოცხე 3“
13.01.16     
14.01.18

ჯამური 
მოპოვება       

25 200 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

0.84 ჰა ვადა გაუვიდა

1676 1003298

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქ. #88)

შპს „GEORGIAN 
HUASHUN 

INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL 
INVESTMENT 
GROUP LTD“

ს/კ 212921999
13.01.16     
14.01.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1677 1003299

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქ. #88, 
ნაკვეთი #29-2)

შპს „GEORGIAN 
HUASHUN 

INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL 
INVESTMENT 
GROUP LTD“

ს/კ 212921999  
14.01.16     
15.01.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1678 1003300

მდ. არაგვზე „ანანურის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისძირის მიმდებარედ)

შპს „ანანური“
14.01.16     
28.05.19

ჯამური 
მოპოვება      
120 000 მ3

4.0 ჰა

1001600 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ეკატერინე 
ჯანელიძემ                       
1002023 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)

1679 1003301

სასარგებლო წიაღისეულის 
(მადანგამოვლინება) 
შესწავლა-მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ურავის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
პერსპექტივა“

ს/კ 405089657  
14.01.16     
15.01.36

321.14 ჰა

1680 1003302

სასარგებლო წიაღისეულის 
(მადანგამოვლინება) 
შესწავლა-მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, ოთხი უბანი)

შპს „ქართული 
პერსპექტივა“

ს/კ 405089657  
14.01.16     
15.01.36

46.44 ჰა

1681 1003303

სასარგებლო წიაღისეულის 
(მადანგამოვლინება) 
შესწავლა-მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გლოლასა და კურორტ შოვის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
პერსპექტივა“

ს/კ 405089657  
14.01.16     
15.01.36

260.84 ჰა

1682 1003304

„საყდარის“ ტრავერტინის 
მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საყდარის მიმდებარედ)

შპს „ინსტალ +“ ს/კ 406080280  
14.01.16     
15.01.21

ჯამური 
მოპოვება       

9500 მ3
0.19 ჰა



1683 1003305

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ამბაროვკის მიმდებარედ)

შპს „ივერია 
ინვესტი“

14.01.16     
15.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
600 900 მ3

20.03 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#899/ს 
09.06.17წ.

1684 1003306

მდ. რიონზე „რიონის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაკიეთის მიმდებარედ)

შპს „ორბა 2008“
14.01.16     
15.01.19     

ჯამური 
მოპოვება       
37 800 მ3

1.26 ჰა ვადა გაუვიდა

1685 1003307

„ახალციხის“ მურა ნახშირის 
(შახტა #2) მოპოვება 
(ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვალეს მიმდებარედ)

შპს „ჯეოფერტ“ ს/კ 405076331  
20.01.16     
21.01.36

ჯამური 
მოპოვება       
230 000 ტ

64.34 ჰა

1686 1003308

„მიასნიკიანის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მიასნიკიანის მიმდებარედ)

ფ/პ ანდრანიკ 
ხაჩატრიანი

20.01.16     
21.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
10 200 მ3

0.17 ჰა

1687 1003309

„სააკაძის“ კონგლომერატის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარედ)

შპს „მინერალი“ ს/კ 404940926  
20.01.16     
21.01.36

ჯამური 
მოპოვება       
437 000 მ3

8.74 ჰა

1688 1003310

მდ. მაშავერაზე „ქვეშის“ 
ქვიშა, ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვეშის მიმდებარედ)

შპს „ლავა“
20.01.16     
21.01.19

ჯამური 
მოპოვება       

41 700 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.39 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

ვადა გაუვიდა



1689 1003314

კობის მინერალური წყლისა 
და ნახშირმჟავა აირის №9 
ჭაბურღილიდან 
ნახშირორჟანგის (გაზი CO2) 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კობი)

 ფ/პ პლატონ 
ტატიშვილი   

20.01.16     
04.08.17

2.5 ტონა/დღღ 0.07 ჰა

1000767 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
ტატიშვილმა                    
1000894 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „კობი“-მა                   
გაუქმდა ბრძ.#185/ს 
02.02.16წ.

1690 1003315

მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმის მიმდებარედ)

შპს „მილენიუმ 
მაინინგი“

20.01.16     
31.05.19

ჯამური 
მოპოვება       
82 200 მ3

2.74 ჰა

1001611 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გივი 
ქაიხოსროშვილმა           
1002733 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ალავერდი“-მა

1691 1003316

მდ. მოშევანის (I, II და  III 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა დმანისის 
მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
ტექნიკა“

ს/კ 225390653  
21.01.16     
22.01.21

ჯამური 
მოპოვება       

87 100 
(სამივეზე 
ერთად) მ3

8.71 
(სამივეზე 
ერთად) ჰა

1692 1003317

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სარბევის მიმდებარედ)

შპს 
„საქმისადენმშენი“

ს/კ 221267064   
25.01.16     
26.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
129 300 მ3

4.31 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#16/ს 
10.01.20წ.

1693 1003318

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(ცხენისწყლის) ქვიშა, ხრეშის 
(უბანი ცენტრალური) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მათხოჯის მიმდებარედ)

შპს 
„მარტვილავტოგზ

ა“

25.01.16     
26.01.18

ჯამური 
მოპოვება       

38 100 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

1.27 ჰა ვადა გაუვიდა



1694 1003319

„კავთისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მიქელწყაროს მიმდებარედ)

შპს „კავთურა“
25.01.16     
26.01.18

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

1695 1003320

„თეძამის“ ცეოლოთის 
შემცველი ტუფების (უბანი 
აღმოსავლეთი) მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზემო ხანდაკის 
მიმდებარედ)

შპს „ჯეოფერტ“ ს/კ 405076331  
25.01.16     
26.01.36

ჯამური 
მოპოვება       
340 070 ტ

3.24 ჰა

1696 1003321

მდ. ბჟოლისხევის ქვიშა, 
ხრეშის (I, II და III უბანი) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარელისის მიმდებარედ)

შპს „ოქროს ქვა“ ს/კ 405105130  
25.01.16     
26.01.21

ჯამური 
მოპოვება       

60 900 
(სამივეზე 
ერთად) მ3

2.03 ჰა

1697 1003323
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. კასპის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973  
25.01.16     
26.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
127 500 მ3

4.25 ჰა

1698 1003324

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973  
25.01.16     
26.01.20

ჯამური 
მოპოვება       
50 100 მ3

1.67 ჰა ვადა გაუვიდა

1699 1003326

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო ოსიაურის 
მიმდებარედ)

შპს „კერა“
25.01.16     
26.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
33 300 მ3

1.11 ჰა ვადა გაუვიდა



1700 1003327

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღვრიაწყალის მიმდებარედ)

შპს „კერა“ ს/კ 404980810  
25.01.16     
26.01.21

ჯამური 
მოპოვება       

70 500 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.35 
(ორივეზე

)  ჰა 

1701 1003328

„ენგური II“-ის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარედ)

შპს 
„კაპიტალავტო“

25.01.16     
26.01.18

ჯამური 
მოპოვება       
25 200 მ3

0.84 ჰა ვადა გაუვიდა

1703 1003330

მდ. მაშავერას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვეშის მიმდებარედ)

შპს „საბა +++“
25.01.16     
26.01.18

ჯამური 
მოპოვება       
22 000 მ3

1.1 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#618/ს 
26.04.17წ.

1704 1003331

მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სილაურის მიმდებარედ)

ფ/პ ვასილი ვასაძე
25.01.16     
26.01.20

ჯამური 
მოპოვება       
55 200 მ3

1.84 ჰა ვადა გაუვიდა

1705 1003333

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, 
გრობოედოვის ქ. #24)

ფ/პ მერაბ 
ღლონტი

25.01.16     
26.01.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1706 1003334

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატანების (შეკვეთილი) 
მიმდებარედ)

ფ/პ ალექსანდრე 
გობრონიძე

25.01.16     
26.01.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1707 1003336

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, გულიას ქ. #1 
ნაკვეთი 04/013)

შპს „გამ-გაზ“ ს/კ 406129791
25.01.16     
26.01.26

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1708 1003337

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საღოლაშენის მიმდებარედ)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

26.01.16     
20.08.16

10 000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1001746 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1709 1003338

„აბანოს“ დოლომიტისა და 
დოლომიტიზირებული 
კირქვის მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აბანოს მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
27.01.16     
17.07.35

ჯამური 
მოპოვება       

479 776 ტონა
2.42 ჰა

1002762 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზვიადი 
ჯიშკარიანმა



1710 1003339

„ჭრებალოს“ თაბაშირის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი ტოლა)

შპს „ელდორადო“ ს/კ 400159895   
27.01.16     
11.03.29

ჯამური 
მოპოვება       

576 715.43 ტ
4,53 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„შოვია“-ს (ს/კ 
435428725, ქუთაისი, 
ჭავჭავაძის გამზ. #45, 
ბ.1) 2015 წლის 20 
აპრილიდან 2016 წლის 
20 ოქტომბრამდე            
100422 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ეკოლოგია და 
რესურსები“-მა

1711 1003340

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საყუნეთის ტერიტორია)

შპს „მტკვარი 
ჰესი“

ს/კ 205271043  
27.01.16     
28.01.24

63 875 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1712 1003341

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეგაანი)

შპს „შატო 
ზეგაანი“

ს/კ 227717557   
29.01.16     
20.09.37

65 მ3/დღღ 0.07 ჰა
1000848 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1713 1003342

„ჭერმისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეგაანის მიმდებარედ)

შპს „შატო 
ზეგაანი“

29.01.16     
16.01.17

ჯამური 
მოპოვება       
18 600 მ3

0.62 ჰა
1002265 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა



1714 1003343

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. რუსთავში, მარის 
არხის დასახლება №174)

შპს „რუსელოის“ ს/კ 404504327  
29.01.16     
27.06.33

650 მ3/დღღ (I - 
325, II - 325)

0.14 ჰა
1001245 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსმეტალი“-მა

1715 1003344

ჩხარი-აჯამეთის (ბროლის 
ქედის) მანგანუმის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელე)

შპს „რუსელოის“ ს/კ 404504327   
29.01.16     
14.09.27

ჯამური 
მოპოვება       

2352 ტ
3,55 ჰა

00844 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ქართულმა ცემენტმა“  
01010 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსმეტალი“-მა

1716 1003345

„შქმერის“ მანგანუმის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შქმერი)

შპს „რუსელოის“
29.01.16     
18.11.28

ჯამური 
მოპოვება       
742 590 ტ

57.37 ჰა

100313 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეტექსმა“         
101054 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„Fეროეხ“-ს                       
1002175 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„რუსთავი ჯგუფი“-ს      
1003260 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსმეტალი“-მა

1718 1003347

„აჯამეთის“ ქალცედონისა 
(მეტალურგიისათვის საჭირო 
ნედლეული) და 
სპონგოლიტის საბადოს 
(უბანი ბროლისქედი) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბროლისქედის მიმდებარედ)

შპს „რუსელოის“ ს/კ 404504327  
29.01.16     
12.06.32

ქალცედონის 
ჯამური 
მოპოვება       

8386.750 მ3 
სპონგოლიტის 

ჯამური 
მოპოვება       

314 600 ტონა    

2.86 ჰა
1000611 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსმეტალი“-მა



1720 1003349

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარედ)

შპს „კონტაქტ 5“ ს/კ 434166225   
29.01.16     
05.07.35

ჯამური 
მოპოვება       
403 200 მ3

5.04 ჰა

1002722 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვახტანგი 
ღარიბაშვილმა                
1002803 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ რაშად ჩობანოვმა

1721 1003350

მდ. ხრამზე „ხრამის“ (უბანი 
თამარისი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თამარისის მიმდებარედ)

შპს „ვდგ“
01.02.16     
01.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
41 074 მ3

1.91 ჰა

1001550 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მამუკა მაღრაძე“-მ  
1001601 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„თამარისი 2014“-მა

1722 1003351

მდ. ნატანების ჭალის 
ტერასაზე ნატანების 
(ჩალიანის) ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის რ-ნი, 
სოფ. მერია)

შპს „ავტოლუქსი 
2009“

01.02.16     
28.03.16

ჯამური 
მოპოვება  
50000 მ3

1,7 ჰა

00631 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 
ნარიმანიძემ         შპს 
„ალგე-მინერალზე“ 
გაცემული 00767 
ლიცენზია 
გადაფორმდა                   
100841 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქართული 
ცემენტი“-მა

1723 1003354

„სურამის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
სურამის მიმდებარედ)

შპს „საქართველოს 
საშენიმასალები“

ს/კ 200209363  
03.02.16     
04.02.31

ჯამური 
მოპოვება       
264 000 მ3

2.64 ჰა

1724
ლიცენზიის 

გარეშე

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ავრანლო)

შპს „ენკა ინშაათ 
ვე სანაი ანონიმ 

შირქეთის 
ფილიალი 

საქართვლოში“

08.02.16     
01.11.18

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



1725
ლიცენზიის 

გარეშე

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნარდევანი)

შპს „ენკა ინშაათ 
ვე სანაი ანონიმ 

შირქეთის 
ფილიალი 

საქართვლოში“

08.02.16     
01.11.18

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

1726
ლიცენზიის 

გარეშე

ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ოზნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ენკა ინშაათ 
ვე სანაი ანონიმ 

შირქეთის 
ფილიალი 

საქართვლოში“

08.02.16     
01.11.18

ჯამური 
მოპოვება       
39 000 მ3

1.3 ჰა ვადა გაუვიდა

1727
ლიცენზიის 

გარეშე

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ავრანლო)

შპს „ენკა ინშაათ 
ვე სანაი ანონიმ 

შირქეთის 
ფილიალი 

საქართვლოში“

08.02.16     
01.11.18

111600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

1728 1003355
მდ. მტკვარზე „დიღმის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
თბილისის ტერიტორია)

შპს „სამშენებლო 
პირამიდა“

11.02.16     
20.05.17

ჯამური 
მოპოვება       
25 300 მ3

1.04 ჰა

1001575 ლიცენზია 
მთლაიანად გადასცა 
შპს „კანტი“-მა                 
ვადა გაუვიდა

1729 1003357

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
#12)

შპს „ზუგ-ზაგ“ ს/კ 212729831
12.02.16     
13.02.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1731 1003362

მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარედ)

ფ/პ ბადრი 
მურჯიკნელი

19.02.16     
29.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
119 700 მ3

3.99 ჰა
1003249 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჰედეფ ჯორჯია“-მ



1732 1003363

მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარედ)

შპს „ჰედეფ 
ჯორჯია“

ს/კ 436036442  
19.02.16     
29.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
28 900 მ3

1.13 ჰა

1003249 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა           
ფ/პ ბადრი 
მურჯიკნელს

1733 1003364

მდ. აბაშის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი აბაშის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
გეგეჭკორი

19.02.16     
20.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

1735 1003369

მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მელექედურის მიმდებარედ)

შპს „ლიდა +“ ს/კ 202451596  
19.02.16     
02.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
12 900 მ3

0.43 ჰა

1003138 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   ი/მ 
„კახაბერ თოიძე“-ს         
1003207 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ენვერ გობრონიძემ

1736 1003370

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელეს ტერიტორია)

ფ/პ გია შარაშენიძე
24.02.16     
25.02.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1737 1003371

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძევერას ტერიტორია, ორი ჭა)

შპს „ივერია“ ს/კ 400023274  
24.02.16     
25.02.41

1460 (ორივე 
ჭიდან) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1738 1003372

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო კაპანახჩის 
მიმდებარედ)

ფ/პ პაატა ჩაფიჩაძე
24.02.16     
25.02.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1739 1003373
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

24.02.16     
25.02.19

ჯამური 
მოპოვება       
32 400 მ3

1.08 ჰა ვადა გაუვიდა

1740 1003374

მდ. მაშავერას (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისყურის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

ს/კ 208153433  
24.02.16     
25.02.21

ჯამური 
მოპოვება       

90 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.0 ჰა

1741 1003375

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას ტერიტორიაზე)

ფ/პ შალვა 
კოვზირიძე

24.02.16     
25.02.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#2009/ს 
22.12.16წ.

1742 1003376

მდ. შოროხევის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

ი/მ „ზაზა 
მაზანაშვილი“

24.02.16     
25.02.17

ჯამური 
მოპოვება       

4800 მ3
0.16 ჰა ვადა გაუვიდა

1743 1003377

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სორის ტერიტორიაზე)

შპს „ბლაუენშტაინ 
საქართველო“

ს/კ 237978364  
24.02.16     
25.02.41

9125 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1744 1003378

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიშარის მიმდებარედ)

შპს 
„ამბროლაურის 
ავტოგზა #10“

ს/კ 222934243  
24.02.16     
25.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
93 900 მ3

3.13 ჰა



1745 1003381

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყაროს 
მიმდებარედ)

შპს „სმ ჯგუფი“ ს/კ 405062818  
25.02.16     
26.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
67 500 მ3

2.25 ჰა

1746 1003382

ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „რაშად 
ჩობანოვი“

25.02.16     
01.08.27

ჯამური 
მოპოვება       
14 000 მ3

2,31 ჰა

00722 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ნატალია კვანტალიანს  
100079 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ზაქირ ბაირამოვმა“   
100893 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1747 1003383

„ოხომირას“ ტეშენიტის 
(ლოდნარი) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოხომირას მიმდებარედ)

ფ/პ გოჩა 
ქირათელიძე

25.02.16     
26.02.26

ჯამური 
მოპოვება       
73 750 მ3

2.95 ჰა

1748 1003384

მდ. მტკვარზე „დვირის“ (I და 
II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვირის მიმდებარედ)

შპს კარიერი-
2010„“

ს/კ 426109141  
25.02.16     
26.02.20

ჯამური 
მოპოვება       

54 300 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.81 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

ვადა გაუვიდა

1749 1003385

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზირის #25ა-ს სამხრეთ-
დასავლეთით)

ფ/პ მამუკა 
მაცაბერიძე

25.02.16     
26.02.41

3000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1750 1003386

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“
ს/კ 217890584  

25.02.16     
26.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
90 600 მ3

3.02 ჰა

1751 1003387

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“

25.02.16     
26.02.19

ჯამური 
მოპოვება       
33 600 მ3

1.12 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#282/ს 
26.02.18წ.

1752 1003388

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“

25.02.16     
26.02.19

ჯამური 
მოპოვება       
42 300 მ3

1.41 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#282/ს 
26.02.18წ.

1753 1003389

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“

25.02.16     
26.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

1754 1003390

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“

25.02.16     
26.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
115 200 მ3

3.84 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#282/ს 
26.02.18წ.

1755 1003391

მდ. თურდოს ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „თ. ა. ჯგუფი“
25.02.16     
26.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა



1756 1003392

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარედ, ორი 
ჭაბურღილი)

შპს „ქართული 
ხილის კომპანია“

ს/კ 406130306  
25.02.16     
26.02.41

200 000 (ორივე 
ჭაბურღილიდა

ნ ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1757 1003393

მდ. კოღოთოსხევზე „ხირსას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხირსას მიმდებარედ)

ი/მ „გელა 
ღვედაშვილი“

25.02.16     
26.02.19

ჯამური 
მოპოვება       
48 600 მ3

1.62 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#744/ს 
17.05.17წ.

1758 1003394

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა მესხეთის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ციცინო 
ბარაბაძე

25.02.16     
26.02.41

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1759 1003395

„ცაიში I“-ის (ცაცხვი) კირქვის  
მოპოვება (ხობის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
ხამისკურის მიმდებარედ)

შპს „აკაკი“ ს/კ 244552514  
25.02.16     
26.02.31

ჯამური 
მოპოვება       

162 610 ტონა
1.01 ჰა

1760 1003396

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. საჩხერეში, 
დავით აღმაშენებლის ქუჩა)

ფ/პ ზვიადი 
იობაშვილი

25.02.16     
26.02.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1761 1003398

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შუამთის ტერიტორიაზე)

ი/მ „გივი კორძაძე“
25.02.16     
26.02.41

150 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1762 1003399

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქ. ხაშურში, 
სტალინის ქ. №112)

შპს 
„მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაცია 
რიკო ექსპრესი“

ს/კ 205034639   
25.02.16     
02.06.36

დღე-ღამეში    
0.5 მ3       

0.07 ჰა

1000055 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1002666 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„პროკრედიტ ბანკი“-მა

1763 1003400

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის ტერიტორიაზე)

ფ/პ რამაზ კილაძე
25.02.16     
26.02.41

9125 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1765 1003403

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
გამზ. #148)

ფ/პ ინგა ბახტაძე
25.02.16     
26.02.26

180  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1766 1003404

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაისუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ქინძმარაული“

ს/კ 233106992  
25.02.16     
26.02.41

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1767 1003405

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარდენახის ტერიტორიაზე)

შპს „შალვინო“ ს/კ 205257773  
25.02.16     
26.02.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1768 1003406

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. აბაშის 
ტერიტორიაზე, 
თავისუფელბის ქ. #77)

ფ/პ ირაკლი 
ჭანტურია

25.02.16     
26.02.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1769 1003407

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არაფლოს ტერიტორიაზე, 
ორი ჭაბურღილი)

ფ/პ გურამი 
მეფარიშვილი

25.02.16     
26.02.41

450 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1770 1003408

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნიკე“ ს/კ 212696796  
25.02.16     
26.02.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1771 1003409

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე, ორი 
ჭაბურღილი)

ფ/პ ეკატერინე 
ცინარიძე

25.02.16     
26.02.41

25 550 
(ორივეზე 
ერთად) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1772 1003410

მდ. ლაგოდეხის-ხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაწიმის მიმდებარედ)

შპს „ინ-სი“ ს/კ 206278516  
25.02.16     
26.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
67 800 მ3

2.26 ჰა

1774 1003413

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
#1, ნაკვეთი #2)

სსიპ 
„აფხაზეთიდან 
იძულებით 

გადაადგილებულ 
პირთა 

სტაჟირების, 
კვალიფიკაციის 
ამაღლების და

ს/კ 212924308  
25.02.16     
26.02.41

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1775 1003414

სასარგებლო წიაღისეულის 
(მადანგამოვლინება) 
შესწავლა-მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სგურიშის მიმდებარედ)

შპს „ჯეო გოლდი“ ს/კ 405129926  
25.02.16     
26.02.41

557.45 ჰა

1776 1003415

სასარგებლო წიაღისეულის 
(მადანგამოვლინება) 
შესწავლა-მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გადამშის მიმდებარედ)

შპს „ქართული 
პერსპექტივა“

ს/კ 405089657  
25.02.16     
26.02.36

70.32 ჰა

1777 1003416

„სალიეთის“ 
მარმარილოსებური კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალიეთის მიმდებარედ)

შპს „პეტრა“
25.02.16     
26.02.19

ჯამური 
მოპოვება       
23 715 მ3

0.93 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1707/ს 
24.10.17წ.

1779 1003418

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეინდარის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით კაცაძე
25.02.16     
26.02.41

550 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1780 1003419

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საწულუკიძეოს 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ზურაბ 
კაკაურიძე“

ს/კ 
55001003167  

25.02.16     
26.02.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1781 1003422

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აწყურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ოგანეს 
გრიგორიანი

25.02.16     
26.02.41

109 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1782 1003420

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, სოფ. 
დიდი ლილოს ტერიტორია)

შპს „პოულტრი 
ჯორჯია“

ს/კ 226530448  
25.02.16     
26.02.41

73 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1783 1003421

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. #1, 
ჩიხი VII (ყოფ. IX ჩიხი, 
ნაკვეთი #2)

ფ/პ სოფიკო 
კოპალიანი

25.02.16     
26.02.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1784 1003423

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
ქათამაძე

01.03.16     
02.03.41

1095   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1785 1003424

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსასხმელი და სხვა 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭაბუკიანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მერაბი ფერაძე
01.03.16     
02.03.21

ჩამოსხმა - 183 
მ3/წელიწადში  
სამეწარმეო - 

1642 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„განთიადი“-ს (ს/კ 
433101706) 2016 წლის 4 
მარტიდან 2020 წლის 4 
მარტამდე                   
ყადაღა დაედო 
საგამოძიებო 
დეპარტამენტის 
თბილისის მთავარი 
სამმართველოს 2016



1786 1003425

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენისელის ტერიტორიაზე)

შპს „აგროტეკი“ ს/კ 441555470 
01.03.16     
02.03.41

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1787 1003426

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძევერას ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან 
კეჩხუაშვილი

01.03.16     
02.03.41

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#705/ს 
25.05.18წ.

1788 1003427

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. #58ბ, 
შესახვევი II)

ფ/პ მალხაზი 
თვალიაშვილი

01.03.16     
02.03.41

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1790 1003429

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
ლიმონათი“

ს/კ 405006023  
02.03.16     
03.03.41

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1791 1003430

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, მშენებელის 
ქუჩა #10, ნაკვ.#1-1)

ფ/პ თეიმურაზი 
კინწურაშვილი

02.03.16     
03.03.41

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1792 1003431

„სააკაძის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „არსი“ ს/კ 405048906   
04.03.16     
27.04.22

ჯამური 
მოპოვება      
117 040 მ3

6,55 ჰა

00561 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იბერიმ“            
00630 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1001693 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნუოვო გლობალი“-
მა

1793 1003432

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვისა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ბენა“ ს/კ 404392297  
04.03.16     
05.03.21

ჯამური 
მოპოვება      
154 800 მ3

5.16 ჰა

1794 1003433

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გელა წულაია
04.03.16     
05.03.41

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1795 1003434

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, დავით 
აღმაშენებლის ქუჩა #95)

ფ/პ თამაზ 
გოგოლაშვილი

04.03.16     
05.03.21

1200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1682/ს 
21.10.17წ.

1796 1003436

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხესულორის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ჯემალი 
ლაგაძე

07.03.16     
08.03.41

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#21/ს 
10.01.20წ.



1797 1003437

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ილორის ტერიტორიაზე)

შპს „ენემი“ ს/კ 215148105  
07.03.16     
08.03.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1799 1003440

ტეხურის ოქროს, კობალტის, 
ვერცხლის, ტყვიის, თუთიის 
და სპილენძის შესწავლა-
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „საქართველოს 
სამთო 

საქმიანობის 
კომპანია“

07.03.16     
01.01.33

შესწავლის 
ვადა 

01.01.2021წ.
1607,28 ჰა

100050 ლიცენზიაში 
ცვლილება                       
1000202 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(შესწავლისა და 
მოქმედების ვადების 
გაზრდა)                
გაუქმდა ბრძ.#1187/ს 
24 09 19წ

1800 1003441

მდ. მტკვარზე „იდუმალას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. იდუმალას მიმდებარედ)

შპს „ჰერეთი-95“
07.03.16     
08.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
45000  მ3

1.5 ჰა ვადა გაუვიდა

1801 1003443

„მერიის“ ტუფოქვიშაქვის 
(ღორღი) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჟონეთის მიმდებარედ)

შპს „პორფირიტი“
07.03.16     
08.03.26

ჯამური 
მოპოვება       
50 500 მ3

1.01 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1044/ს 
06.08.19წ.

1802 1003444

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ჩოხატაურში, 
კოსტავას ქუჩაზე, პარკის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
კაკურია

07.03.16     
08.03.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1803
ლიცენზიის 

გარეშე

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არალი)

შპს „ენკა ინშაათ 
ვე სანაი ანონიმ 

შირქეთის 
ფილიალი 

საქართვლოში“

07.03.16     
01.11.18

36 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



1804 1003445

კობის მინერალური წყლისა 
და ნახშირმჟავა აირის №9 
ჭაბურღილიდან 
ნახშირორჟანგის (გაზი CO2) 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კობი)

შპს „კობი“
13.03.16     
04.08.17

0.5 ტონა/დღღ 0.07 ჰა

1000767 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
ტატიშვილმა                    
1000894 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
პლატონ ტატიშვილს     
1003312 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
პლატონ ტატიშვილს

1805 1003446

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარედ)

შპს „ვულკან“
14.03.16     
22.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
15 600 მ3

0.12 ჰა

1002943 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ არმენ ბიჩახჩიანმა   
ვადა გაუვიდა+N4091

1806 1003447

„მოლითის“ 
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოლითის მიმდებარედ)

შპს „გეოსტოუნ“ ს/კ 405136204  
14.03.16     
13.10.35

ჯამური 
მოპოვება       
164 000 მ3

1.16 ჰა
1002999 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იმერიმპექსი“-მა

1807 1003448

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

შპს „საძმო 2014“
14.03.16     
28.10.16

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა

1001977 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა ბეკოშვილმა    
ვადა გაუვიდა

1808 1003449

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმის მიმდებარედ)

შპს „მილენიუმ 
მაინინგი“

14.03.16     
13.03.17

ჯამური 
მოპოვება       
23 600 მ3

2 ჰა

1000449 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ალავერდი“-მა    
1002378 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იბერ გრუპ“-მა    
ვადა გაუვიდა



1809 1003450

„ხორითის“ 
მარმარილოსმაგვარი 
კირქვისა და მარმარილოს 
ონიქსის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხემაღალის მიმდებარედ)

შპს „გეოსტოუნ“ ს/კ 405136204  
14.03.16     
22.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
21 106.29 

(ორივე უაბნზე) 
მ3

1.41 
(ორივეზე

) ჰა

1002875 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იმერიმპექსი“-მა

1810 1003451

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „რიყე 2012“
15.03.16     
16.03.17

ჯამური 
მოპოვება       

14 100 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

0.47 ჰა ვადა გაუვიდა

1813 1003454

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბლა გომის მიმდებარედ)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია ალტჯე“

ს/კ 438727601  
15.03.16     
16.03.21

ჯამური 
მოპოვება      
148 200 მ3

4.94 ჰა

1814 1003455

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ლანჩხუთის 
ტერიტორიაზე, 
თავისუფლების ქუჩა #13)

ფ/პ მიხეილ იმნაძე
15.03.16     
16.03.26

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1815 1003456

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წილკნის ტერიტორიაზე)

შპს „ნეოპრინტი“ ს/კ 204963762  
15.03.16     
16.03.41

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1816 1003457

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

შპს „ფლამინგო“ ს/კ 217887133  
15.03.16     
16.03.41

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1817 1003458

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალკახათის ტერიტორიაზე)

ი/მ „მამუკა 
ლუკავა“

ს/კ 
19001015747   

15.03.16     
16.03.41

1100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1818 1003461

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „კავკასიის 
ბეტონი 2007“

17.03.16     
18.03.21

ჯამური 
მოპოვება      

118 500 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.95 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

გაუქმდა ბრძ.#744/ს 
03.06.19წ.

1819 1003462

„ჭინათის“ ტუფობრექჩიის (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭინათის მიმდებარედ)

შპს „ლბ-გრუპ“ ს/კ 437066023  
22.03.16     
23.03.36

ჯამური 
მოპოვება      

654 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.48 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2017 
წლის 30 ნოემბრის #21-
05/181621

1820 1003463

„კაცხურას“ მარმარილოსებრი 
კირქვის მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაცხის მიმდებარედ)

შპს „გეოსტოუნ“ ს/კ 405136204   
23.03.16     
23.11.27

ჯამური 
მოპოვება       
205 472 მ3

14,08 ჰა

00967 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
100450 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იმერიმპექსი“-მა

1821 1003464

მდ. მაშავერას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისყურის ტერიტორია)

შპს „ბერმუხა 444“
23.03.16     
08.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
51 000 მ3

1.7 ჰა

1003442 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნათელა 
ბერუაშვილმა                  
გაუქმდა ბრძ.#674/ს 
01.05.17წ.

1822 1003465

„ლანჩხუთის“ (გამოფიტული) 
ტუფობრექჩიის (საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში სოფ. 
ქვემო შუხუთის მიმდებარედ)

შპს „გიმა“ ს/კ 437066568  
23.03.16     
31.05.24

ჯამური 
მოპოვება       
23 000 მ3

0.46 ჰა

1001605 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზურაბ მეგრელიძემ  
1001660 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქვაკუთხედი“-მა



1823 1003466

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „გიმა“
23.03.16     
03.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
48 054 მ3

2.98 ჰა

შპს „ხიდმა“1001151 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“ და 
შპს „ქვაკუთხედს“     
1001187 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
კახა გაგუას        
1001337 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
1001652 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ზუნდაგა“-ს                    
1002416 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დრო“-ს                            
1002751 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქვაკუთხედი“-მა

1824 1003469

მდ. ძუსას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ, 
ზედა საზანოს მიმდებარედ)

ფ/პ დათო ზარნაძე
23.03.16     
24.03.17

ჯამური 
მოპოვება      

2800 მ3
0.28 ჰა ვადა გაუვიდა

1826 1003471

მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაგომარის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილაილი 

საქართველოში“

ს/კ 404859122  
23.03.16     
17.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
317 400 მ3

10.58 ჰა
1003092 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხიდი“-მა



1827 1003472

მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო აკეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილაილი 

საქართველოში“

ს/კ 404859122
23.03.16     
13.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
809 100 მ3

26.97 ჰა
1003356 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა

1828 1003473

მდ. ნატანებზე „გურიანთას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთა)

შპს „ალფა +“
28.03.16     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
113 498 მ3

8.48 ჰა

1001018 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გურია“-მ                  
ვადა გაუვიდა

1829 1003474

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „გიმა“
28.03.16     
03.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
19 152.9 მ3

3.33 ჰა

1001151 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდმა“                             
1001186 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქვაკუთხედი“-მა

1830 1003476

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქესალოს ტერიტორიაზე)

ფ/პ შახლარ 
ისმაილოვი

28.03.16     
29.03.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1831 1003477

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სვენეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ქეთევან საური
28.03.16     
29.03.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1832 1003478

მდ. მტკვარზე „რუსთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაღლას მიმდებარედ)

შპს „ნიკა“
30.03.16     
25.03.17

ჯამური 
მოპოვება       42 

300 მ3
1.41 ჰა

1001503 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხეილ ჭავჭანიძემ 
ვადა გაუვიდა

1833 1003482
მდ. მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. რუსთავი)

ფ/პ გიორგი 
კევლიშვილი

30.03.16     
09.12.26

ჯამური 
მოპოვება  
60000 მ3

2 ჰა

00409 ლიცენზია 
მემკვიდრეობით 
გადაეცა ფ/პ ჯონი 
კევლიშვილისაგან

1834 1003485

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „გუმი“
04.04.16     
05.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
31 500 მ3

1.05 ჰა ვადა გაუვიდა

1835 1003486

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის 
ქუჩა #188)

შპს „გამარჯვება“ ს/კ 243873475  
04.04.16     
05.04.41

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1836 1003487

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სადმელის მიმდებარედ)

ფ/პ ილია ჭელიძე
04.04.16     
05.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა



1837 1003489

№2 ჭაბურღილის თერმული 
წყლის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბიის მიმდებარედ)

შპს „სამეგრელოს 
ბაღები“

ს/კ 405070248  
05.04.16     
17.07.33

2600 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

100088 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბექა შონიამ               
1000084 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვ.დ. კაპიტალი“-მა 
1002878 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „წყალი“-მა

1838 1003490

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობის 
ტერიტორიაზე, 
ჭყონდიდელის ქ. #3ა)

შპს „სამეგრელოს 
ბაღები“

ს/კ 405070248  
05.04.16     
22.07.40

12 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002784 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვ.დ. კაპიტალი“-მა

1839 1003491

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარედ)

შპს „ნიშნული“
05.04.16     
13.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
62 000 მ3

2.07 ჰა

1003358 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ავთანდილ 
კოხოძემ

1841
ლიცენზიის 

გარეშე

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ავრანლო)

შპს „ენკა ინშაათ 
ვე სანაი ანონიმ 

შირქეთის 
ფილიალი 

საქართვლოში“

05.04.16     
01.11.18

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა



1842 1003493

დაბალი მინერალიზაციის 
წყაროს წყლის მოპოვება 
(ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
საირმის მიმდებარედ)

შპს „საირმე 2007“ ს/კ 205261492   
07.04.16     
26.09.32

5 მ3/დღღ 0,07 ჰა

00843 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მარინე 
დემეტრაშვილმა           
100996 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ჯიმშერ რობაქიძემ  
101068 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)

1846 1003497

მდ. ლაზვიანთ-ხევზე 
„ბულაჩაურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბულაჩაურის მიმდებარედ)

შპს „ეონი“
07.04.16     
08.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
14 400 მ3

0.48 ჰა ვადა გაუვიდა

1847 1003498

ანდეზიტო-ბაზალტის 
(ღორღი) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
როდიონოვკის მიმდებარედ)

შპს „მარგი“ ს/კ 402030501   
07.04.16     
08.04.31

ჯამური 
მოპოვება       
330 500 მ3

6.61 ჰა

1848 1003499

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ჩოხატაურის 
ტერიტორიაზე, ლომთათიძის 
ქ. #2)

შპს „ჯავარი“ ს/კ 242008331  
07.04.16     
08.04.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1849 1003501

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წნორში, 
მშვიდობის ქუჩა)

შპს „ნიკა“ ს/კ 440388830  
07.04.16     
08.04.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1851 1003503
მდ. მტკვარზე „დიღმის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
თბილისის მიმდებარედ)

შპს „ბლექსი 
ჯგუფი“

08.04.16     
07.05.16

ჯამური 
მოპოვება       

4050 მ3
0.135 ჰა

1000033 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დოი“-მ                     
1001227 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თბილინერტი“-მა  
1002924 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ერგოინტერიერი“-მა

1852 1003504
მდ. მტკვარზე „დიღმის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
თბილისის მიმდებარედ)

შპს 
„ერგოინტერიერი“

08.04.16     
07.05.16

ჯამური 
მოპოვება       
19 263 მ3

3.545 ჰა

1000033 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დოი“-მ                     
1001227 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თბილინერტი“-მა  
1002924 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბლექსი ჯგუფი“-ს

1853 1003505

მიწისქვეშა თერმული წყლის  
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორია, 
ჭაბურღილი #8-თ)

ფ/პ ზაზა გვათუა 
08.04.16     
31.12.40

16 425 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003269 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  ფ/პ 
თამთა ლომიას

1855 1003507

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღრმაღელეს ტერიტორიაზე)

შპს „ღრმაღელე“
11.04.16     
12.04.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმად ბრძ.#1564/ს 
11.12.19წ.



1856 1003508

მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარედ)

შპს „მილენიუმ 
მაინინგი“

12.04.16     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
16 500 მ3

0.55 ჰა ვადა გაუვიდა

1857 1003510

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სენაკის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლაურუს“ ს/კ 239891051  
12.04.16     
13.04.41

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1858 1003513

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ექვსი წყარო) შესწავლა-
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ბაკურიანში, „ცხრაწყაროს“ 
უღელტეხილის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“

ს/კ 204870844  
12.04.16     
13.04.41

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1859 1003514

მდ. ანაგისხევზე „ვაქირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაქირის მიმდებარედ)

შპს „ტინი“
12.04.16     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
18 000 მ3

0.6 ჰა ვადა გაუვიდა

1860 1003515

„ყარაჯალარის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

სს 
„საშენმასალები“

12.04.16     
13.04.17

ჯამური 
მოპოვება       
76 800 მ3

2.56 ჰა ვადა გაუვიდა



1861 1003516

თერმული წყლის 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) ჭაბ. №1 
(ნოჯიხევი) მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოჯიხევი)

შპს „სამეგრელოს 
ბაღები“

ს/კ 405070248  
12.04.16     
28.02.36

350 მ3/დღღ 0,07 ჰა

0000207 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვ.დ. პროდუქტი“-
მა                    1001688 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ვ.დ. 
კაპიტალი“-მა

1862 1003517

„კავთისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მიქელწყაროს მიმდებარედ)

შპს „კანიონი“
13.04.16     
10.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
61 309 მ3

3.27 ჰა

1002631 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინერტი 2012“-მა     
გაუქმდა ბრძ.#527/ს 
13.04.17წ.

1863 1003518

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყაროს 
მიმდებარედ)

შპს „კანიონი“ ს/კ 406173590  
13.04.16     
30.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
61 607 მ3

2.85 ჰა

1002605 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინერტი 2012“-მა  
ვადა გაუვიდა

1864 1003519

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უბისას მიმდებარედ)

შპს „მალხაზი“ ს/კ 443568630  
13.04.16     
25.09.34

1825   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001834 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ეკატერინე 
კურტანიძემ                     
1002734 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მალხაზ სახვაძე“-მ

1865 1003521

ჭრებალოს თაბაშირის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი ტოლა)

შპს „დანი ტრანსი“
13.04.16     
15.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
25 650 ტ

0,14 ჰა

00918 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კრისტალი 07“-ს            
100092 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნერგებმა“                 
0000116 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ერთობლივი 
საქმიანობის 
ამხანაგობა „სუპერ 
გიფსუმ“-მა



1866 1003524
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. რუსთავში)

შპს „სავანე 
რუსთავი“

ს/ნ 216398958  
13.04.16     
02.06.36

დღე-ღამეში    
25 მ3       

0.07 ჰა

შპს „ოილ სთრითი“-ზე 
გაცემული #1000102 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1867 1003526

მდ. არაგვის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისძირის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „Mining+“
13.04.16     
07.03.26

ჯამური 
მოპოვება      

3808 მ3
17.95 ჰა

00162 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ევრა“-მ                     
00664 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტიტანი არაგვმა“    
100077 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ევრა“-მ                     
1000272 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი 
მეგრელიშვილს

1868 1003527

მდ. ჩაილურის ქვიშა, ხრეშის 
(I და II უბანი) მოპოვება 
(საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მანავის მიმდებარედ)

სს „საქართველოს 
რგინიგზა“

14.04.16     
15.04.21

ჯამური 
მოპოვება       

103 800 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.46 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

გაუქმდა ბრძ.#278/ს 
27.02.19წ.

1869 1003528

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნორიოს ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლელა ხორავა
14.04.16     
15.04.41

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1870 1003529

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
#114)

სპს „კონსტანტინე 
ლეკიშვილი“

ს/კ 238733821   
15.04.16     
16.04.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1871 1003530

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ანანურისა და არაგვისპირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარედ)

შპს „ქვაკუთხედი 
2013“

15.04.16     
16.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
81 000 მ3

2.7 ჰა
გაუქმდაბრძ.#1233/ს 
02.10.19წ.

1872 1003531

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სანავარდოს ტერიტორიაზე)

შპს „საქართველოს 
ნერგები“

ს/კ 404942700  
15.04.16     
16.04.41

35 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1873 1003533

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა, ხრეშის  (I და 
II უბანი) მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალტეტში, სოფ. ქვემო 
ალვანის მიმდებარედ)

ფ/პ ამირან 
ბუჩაიძე

15.04.16     
16.04.17

ჯამური 
მოპოვება       

4500 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.15 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

ვადა გაუვიდა

1874 1003534

მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო აკეთის მიმდებარედ)

შპს „აკეთი“ ს/კ 437066657  
15.04.16     
16.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
130 200 მ3

4.34 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/69923 წერილით

1875 1003535

მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის (I, 
II და III უბანი) მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბუკნარის მიმდებარედ)

შპს „აკეთი“ ს/კ 437066657 
15.04.16     
16.04.21

ჯამური 
მოპოვება       

389 100 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

12.97 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/69923 წერილით



1876 1003536

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭალას ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლელა ჩხაიძე
15.04.16     
16.04.41

ჯამური 
მოპოვება       

500 მ3
0.07 ჰა

1877 1003537

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიას მიმდებარედ)

შპს „ჭონგხუა 
მომპოვებელი“

ს/კ 406154316  
15.04.16     
16.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
99 900 მ3

3.33 ჰა

1878 1003538

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
კაპანაძე

15.04.16     
16.04.36

3600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1879 1003539
მდ. ფოცხოვისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ახალციხის ტერიტორია)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #2“
ს/კ 424071168  

15.04.16     
16.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
67 800 მ3

2.26 ჰა

1880 1003540

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, ჭირნახულის 
ქუჩაზე)

ფ/პ ვარდენი 
ჯინჭარაძე

15.04.16     
13.04.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1881 1003541

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარედ)

ი/მ „კახა 
ბოკუჩავა“

19.04.16     
05.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
47 340 მ3

1.95 ჰა

1001324 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „პროექტირება, 
მშენებლობა, 
ექსპერტიზა“-მ                
1001441 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საბა“-მ

1882 1003542

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსხმის მიზნით და 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბის მიმდებარედ, წყარო #3)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“

20.04.16     
21.04.19

42 559 
(ჩამოსხმის 
მიზნით) და    

34 310 
(სამეწარმეო) 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა ვადა გაუვიდა

1885 1003545

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგიწმინდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „საამო“ ს/კ 204380106 
21.04.16     
22.04.41

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1886 1003547

მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის ტერიტორიაზე)

შპს „თიმალი“ ს/კ 205268921 
21.04.16     
22.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
135 600 მ3

4.52 ჰა

1887 1003548

„ვარგავის“ ანდეზიტო-
დაციტების 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. სარო)

შპს „კავკაზუს 
ტექნიკალ 
სერვისი“

ს/კ 205233530 
22.04.16     
06.02.28

ჯამური 
მოპოვება       
112 500 მ3

1,99 ჰა

1001853 ლიცენზიის 
დუბლიკატი          
1002728 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნიკოლოზ ბერიძემ  
1002811 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



1888 1003549

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას ტერიტორიაზე)

ფ/პ რამაზი 
ქავთარაძე

25.04.16     
26.04.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1889 1003550

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაღლაკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თეიმურაზ 
ჟორჟოლიანი

25.04.16     
26.04.41

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1890 1003551

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩა #42)

შპს „თავთავი 
2010“

ს/კ 430024289   
25.04.16     
26.04.41

2000 
მ3/წელიწადში

0..07 ჰა

1891 1003552

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მიქელწყაროს მიმდებარედ)

შპს „ევრაზია 
პლიუსი“

26.04.16     
27.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
43 800 მ3

1.46 ჰა ვადა გაუვიდა

1892 1003553

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „ბათვანი“
27.04.16     
09.11.17

ჯამური 
მოპოვება       
45 900 მ3

1.53 ჰა

1001360 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ 
მეგრელიძემ               
1001399 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხიდი“-მა                  
1001656 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა           
ვადა გაუვიდა



1893 1003554

მდ. ნატანებზე „მერიის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „ბათვანი“
27.04.16     
09.11.17

ჯამური 
მოპოვება       
14 600 მ3

0.5 ჰა

1001361 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ მეგრელიძე  
1001400 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
1001655 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა    
ვადა გაუვიდა

1894 1003555

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
დუგლაძე

27.04.16     
29.04.40

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002489 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#749/ს 
16.05.16წ.

1895 1003556

„ახალი სამგორის“ (არხაშენის) 
გაჯის (თიხა-თაბაშირი) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სამგორი)

შპს „სამგორი 
2007“

ს/კ 216439897  
27.04.16     
22.11.27

ჯამური 
მოპოვება       
245 781 ტ

91,03 ჰა
00961 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1896 1003557

მიწისქვეშა მტკნარი (წყაროს) 
წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება (ქ. 
ქუთაისში, ნიკეას ქ. მე-9 ჩიხი, 
№2)

შპს „თეგეტა 
მოტორსი 
ქუთაისი“

ს/ნ 212823202  
27.04.16     
21.12.26

4 მ3/დღღ 0.14 ჰა
1000302 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1897 1003558
მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ახმეტის 
ტერიტორიაზე)

შპს „დაგი“ ს/კ 205022134  
27.04.16     
28.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
113 400 მ3

3.78 ჰა



1898 1003559

მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნავდარაანთკარის 
მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ჯამბურიძე

27.04.16     
28.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
63 900 მ3

2.13 ჰა

1899 1003560

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
27.04.16     
28.04.41

34 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1900 1003561
მდ. ჩხარას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ბორანი“
27.04.16     
28.04.17

ჯამური 
მოპოვება       

2400 მ3
0.08 ჰა ვადა გაუვიდა

1902 1003563

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
#7, ნაკვ.#3, ნაკვ. #1-2, #1-7ა, #1-
6/2)

ფ/პ მურადი 
ფურცხვანიძე

27.04.16     
28.04.41

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1904 1003567

მდ. არაგვზე „წიწამურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წიწამური)

შპს „სამშენებლო 
პირამიდა“

28.04.16     
04.01.17

ჯამური 
მოპოვება       
17 000 მ3

1.51 ჰა

1000343 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ეკატერინე 
ჯანელიძემ                       
1000395 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კატეკო“-მ



1905 1003568

მდ. ალგეთის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა თონეთის 
მიმდებარედ)

შპს „თეგი“
28.04.16     
28.04.17

ჯამური 
მოპოვება       

5200 მ3
0.52 ჰა ვადა გაუვიდა

1906 1003569

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩა 
#21-ის ჩრდილოეთით 
მდებარე ნაკვეთი)

ფ/პ თენგიზი 
რამინაშვილი

28.04.16     
29.04.41

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1907 1003570

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
სულხან-საბას გამზ. მე-3 
ჩიხის #2 (ნაკვ.#2) 

ფ/პ ლაშა იობიძე
28.04.16     
29.04.41

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1908 1003572

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
დიღმის სასწავლო საცდელი 
მეურნეობის ტერიტორიაზე)

ფ/პ პაატა 
გეგეჭკორი

03.05.16     
04.05.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1909 1003573

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, ჭავჭავაძის 
ქუჩა #17ა)

ფ/პ დავით 
ჯუღელი

03.05.16     
04.05.41

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1910 1003574

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქუჩა #24)

ფ/პ ლია 
ადეიშვილი

03.05.16     
04.05.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1911 1003575

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ჯაბა ჯიქია“
ს/კ 

19001099018   
03.05.16     
04.05.41

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1912 1003576

მდ. ხრამის (უბანი თამარისი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თამარისის მიმდებარედ)

შპს „ვდგ“ ს/კ 426527993  
03.05.16     
04.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
73 200 მ3

2.44 ჰა

1913 1003577

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, ეგრისის ქუჩა 
#18)

ფ/პ გიორგი 
ჯიბლაძე

03.05.16     
04.05.41

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1914 1003578
მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ხაშურის მიმდებარედ)

შპს „თეონა“
04.05.16     
20.06.17     

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა
1002645 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ვადა გაუვიდა

1915 1003579

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხამისქურის მიმდებარედ)

ი/მ „მამუკა ბუკია“
ს/კ 

58001009505   
03.05.16     
04.05.41

250  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1916 1003580

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კავთისხევის 
მიმდებარედ)

შპს 
„ევროცემენტი“

03.05.16     
04.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
29 700 მ3

0.99 ჰა ვადა გაუვიდა



1917 1003581

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის მიმდებარედ)

შპს „მათა“ ს/კ 417877195  
04.05.16     
05.05.41

1825   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1918 1003582

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თუზის (ვარდიგორა) 
მიმდებარედ)

შპს „კოლხა“
28.12.15     
29.12.40

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1160/ს 
21.07.16წ.

1919 1003583

„ძეგვის“ ცეოლითის 
შემცველი ტუფების (უბანი 
ხეკორძულა) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. სასხორის მიმდებარედ)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“

04.05.16     
05.05.36

ჯამური 
მოპოვება       

134 470 ტონა
1.13 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1091/ს 
20.08.19წ.

1920 1003584

გუნია-კალას ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნუციპალიტეტში, სოფ. 
გუნია-კალა)

შპს „არქი 21“
04.05.16     
13.06.17

ჯამური 
მოპოვება  
210000 მ3

4,1 ჰა
00647 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გეო სტატი“-მა

1921 1003585

მდ. ხობისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კირცხის მიმდებარედ)

ფ/პ დავითი ჯიქია
04.05.16     
05.05.18

ჯამური 
მოპოვება       

26 100 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.87 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

ვადა გაუვიდა



1922 1003586

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერია)

შპს „გზამშენი“
05.05.16     
01.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

42 111.70  მ3
10 ჰა

1000739 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გელა კობალაძეს             
1000758 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალბეგ სალაღაიამ    
1000796 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი

1923 1003588

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის (I, 
II და III უბანი) მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „ჰეილონი“ ს/კ 406172369  
05.05.16     
24.12.20

ჯამური 
მოპოვება       

1 202 700 მ3
40.09 ჰა

1003246 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ოქროს ქვა“-მ

1924 1003589

მდ. არაგვის მარცხენა 
ნაპირზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისძირის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „Mining+“
05.05.16     
07.03.26

ჯამური 
მოპოვება       
61 500 მ3

2.05 ჰა

00162 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ევრა“-მ                     
00664 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტიტანი არაგვმა“    
100077 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ევრა“-მ                     
1000272 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა        
შპს „Mining+“-მა              
1003525 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
მეგრელიშვილმა       

1925 1003590

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, უზნაძის ქ. 
№17)

სს „ბიზნესის 
განვითარების 
კორპორაცია“

ს/კ 430030021  
05.05.16     
13.12.39

365       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002199 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გვანცა გეწაძემ          



1926 1003591

„მუხლი-წესის“ თაბაშირ-
ანჰიდრიტის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხლი)

შპს „შოდა“ ს/კ 437976077  
05.05.16     
06.08.30

ჯამური 
მოპოვება       
50 000 ტ

1,18 ჰა

იჯარით გადაეცა შპს 
„ჯორჯიან-ტრანს XXI“-
ს (ს/ნ 205275502) 
03.09.2012 წლამდე         
იჯარით გადაეცა 
(მარაგის 
ამოწურვამდე) შპს 
„თაბაშირ ინვესტი“-ს 
(ს/კ 437976371, ონის 
მუნიციპალიტეტში) 
101057 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(მოცულობის გაზრდა)

1927 1003592

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საქობოს ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
ზეთისხილი“

ს/კ 406165830  
05.05.16     
06.05.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1928 1003593

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაბალის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ჯავიდ 
ალახვერდოვი

05.05.16     
06.05.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1929 1003594

მდ. ბჟუჟას ქვიშა, ხრეშის (II 
უბანი) მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვირიკეთის მიმდებარედ)

შპს „ორბი 
ბეტონი“

ს/კ 448382090 
05.05.16     
15.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
123 900 მ3

4.13 ჰა

1002556 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კოკო კომპანია“-მ          
1002835 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაალ კუჭავამ                  
ვადა გაუვიდა



1930 1003596

მდ. ძირულაზე „ჭალოვანის“ 
(I და Ii უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭალოვანის მიმდებარედ)

ფ/პ იოსები 
შუბითიძე

06.05.16     
07.05.17

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.6 ჰა ვადა გაუვიდა

1931 1003597

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეღვრეკისის ტერიტორიაზე 
(ორი ჭაბურღილი)

შპს „გარნეთი“ ს/კ 400113701  
06.05.16     
07.05.41

80 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1932 1003598

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ილემის მიმდებარედ)

ფ/პ ლევან 
გველესიანი

06.05.16     
07.05.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1933 1003599

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარას ტერიტორიაზე)

ფ/პ ტარიელ 
ძაბირაძე

06.05.16     
07.05.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1934 1003600

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალთერჯოლის 
ტერიტორია)

ი/მ „მირზა 
მაისურაძე“

ს/კ 
21001009193   

06.05.16     
07.05.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1935 1003601

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაკაბეთის მიმდებარედ)

ფ/პ შალვა 
ლოლაძე

11.05.16     
12.05.41

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1936 1003602

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგიწმინდას მიმდებარედ)

ფ/პ შალვა 
ლოლაძე

11.05.16     
12.05.41

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1937 1003603

მდ. იორზე „თიანეთის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლელოვანის მიმდებარედ)

ფ/პ ლაზარე 
ციხელაშვილი

11.05.16     
12.05.17

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.3 ჰა ვადა გაუვიდა

1938 1003604

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წნისის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ბიზნესს ზონ“

ს/კ 224091541  
11.05.16     
12.05.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1939 1003605

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ჩოხატაურის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბეჟან 
ხაბეიშვილი

11.05.16     
12.05.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1940 1003606

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კახათის მიმდებარედ)

ი/მ „ზვიადი 
შედანია“

11.05.16     
12.05.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1941 1003607

მდ. იორზე „იორის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მამადაანების მიმდებარედ)

შპს „ინჟინერი“
13.05.16     
02.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
27 950 მ3

1.52 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
24 ივნისის №21-
05/65782 წერილით         
1001847 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვაჟია კურცხალიამ

1942 1003608

მდ. მულხურაზე „არცხელის“ 
ქვიშის მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არცხელის მიმდებარედ)

ფ/პ ელგუჯა 
ჟორჟოლიანი

13.05.16     
26.02.17

ჯამური 
მოპოვება       

2500 მ3
0.05 ჰა

1003397 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თეა ცინდელიანი

1943 1003609

მდ. დურუჯზე „ყვარლის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ყვარლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თფგ“
13.05.16     
14.05.17

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.20 ჰა ვადა გაუვიდა

1944 1003610

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, 
სტაროსელსკის ქუჩა #1)

ფ/პ ვახტანგი 
კაპანაძე

13.05.16     
14.05.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1945 1003611

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზ.#8ა, ნაკვეთი #2)

შპს „ვაჯო“ ს/კ 212671580  
13.06.15     
14.05.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1946 1003612

„ითავაზას“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იცქისის მიმდებარედ)

შპს „იტავაზა 
მშენებელი“

13.05.16     
14.05.19     

ჯამური 
მოპოვება       
19 000 მ3

0.38 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#162/ს 
10.02.17წ.

1947 1003613

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
(I და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თაგვეთის მიმდებარედ)

შპს „ინვესტი“ ს/კ 426109070  
13.05.16     
14.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
163 500 მ3

5.45 ჰა

1948 1003615

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ვახტანგი 
შენგელია“

ს/კ 
19001009291   

13.05.16     
14.05.41

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1949 1003616

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ზ. 
გამსახურდიას გამზ. #39, 
ნაკვეთი #1)

ფ/პ ნინო 
ჯინჯიხაძე

13.05.16     
14.05.41

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1950 1003617

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისიხევის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ჰოსპიტალიტი 
ინვესტმენტს“

ს/კ 405097657  
16.05.16     
17.05.41

91 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1951 1003618

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
(უბანი ლუხუთა II) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „ირაკლი 
კუბლაშვილი“

ს/კ 
21001000880   

17.05.16     
18.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
210 300 მ3

7.01 ჰა



1952 1003619

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 9 აპრილის ქ. 
#3)

შპს „იმედი XXI 
საუკუნე“

ს/კ 212700077  
19.05.16     
20.05.41

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1953 1003620

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
მაღრაძე

19.05.16     
20.05.26

ჯამური 
მოპოვება       
145 350 მ3

3.23 ჰა

1954 1003622

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჭა და ჭაბურღილი) 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
დაბა აგარის ტერიტორიაზე, 
ჩოლოყაშვილის ქ. #1)

შპს „აგარის 
შაქრის კომპანია“

ს/კ 406031725 
20.05.16     
18.09.38

9000 
(თითოეულზე 

4500) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1002934 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1955 1003623

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შარდომეთის მიმდებარედ)

შპს „ცოტნე“ ს/კ 437976460  
23.05.16     
24.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
60 900 მ3

2.03 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#309/ს 
11.03.20წ.

1956 1003624

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973 
23.05.16     
17.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
57 585 მ3

2.03 ჰა

1002423 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბამბინო“-მ               
ვადა გაუვიდა

1957 1003625

მდ. დებედას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო სარალის მიმდებარედ)

შპს „ბურსი“ ს/კ 400161454   
23.05.16     
24.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
66 000 მ3

2.2 ჰა



1958 1003626

„საცინკის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძე)

შპს „არსი“ ს/კ 405048906  
23.05.16     
03.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
25 000 მ3

3,1 ჰა

00884 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1001691 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნუოვო გლობალი“-
მა

1959 1003627

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარედ)

 შპს „კაპიტალი“ ს/კ 405100670  
23.05.16     
22.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
63 750 მ3

2.13 ჰა

1003546 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“-ს                            
(ბრძანებაში 
ცვლილება ბაზალტის - 
ქვიშა, ხრეშის)

1960 1003628

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973 
23.05.16     
22.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
63 750 მ3

2.12 ჰა
1003546 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კაპიტალი“-მა

1961 1003630

„დურნუკის“ ( III უბანი) 
ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

ი/მ „ნონა 
სარმამედოვა“

23.05.16     
07.08.35

ჯამური 
მოპოვება       
182 500 მ3

3.65 ჰა

1002831 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მუხიდინ მამედოვს    
1003288 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ალიარ კალანდაროვმა

1962 1003632

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მისაქციელის ტერიტორიაზე)

შპს „გრინ 
ვილიჯი“

24.05.16     
25.05.31

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#490/ს 
16.04.18წ.



1963 1003633

მიწისქვეშა მტკნარი (წყაროს) 
წყლის (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქულბაქის ტერიტორიაზე)

შპს „ბარდნალა“ ს/კ 242570222  
24.05.16     
25.05.26

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1964 1003634

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მამუკა 
თევდორაძე

24.05.16     
25.05.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1422/ს 
12.09.17წ.

1966 1003636

მდ. ტეხურაზე 
„ტეხურისპირის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეჯეთის მიმდებარედ)

შპს „ინდიკო“ ს/კ 239862298  
27.05.16     
28.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
891 000 მ3

29.70 ჰა

1967 1003637

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, სააკაძის ქ. 
#55)

ფ/პ ირმა 
გაბრიჭიძე

27.05.16     
28.05.41

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1968 1003638

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანში, 
რუსთაველის ქუჩაზე (#2 
მიმდებარედ)

ფ/პ მერაბი 
მეფარიშვილი

27.05.16     
28.05.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1970 1003641

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხვანჭკარას მიმდებარედ)

შპს „დანი ჯგუფი“
30.05.16     
31.05.19

ჯამური 
მოპოვება       
31 200 მ3

1.04 ჰა ვადა გაუვიდა



1971 1003642

მდ. ქსნის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე თეზის უბანზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში)

შპს „მიქსორი“
30.05.16     
18.10.16

ჯამური 
მოპოვება       
50 000 მ3

2.85 ჰა

00358 ლიცენზიის 
ნაწილი                00417 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ფიუჩერ 
გრუპ“-მა                           
1000010 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1003179 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჭიათურმანგანუმ 
ჯორჯია“-მ                       
1003522 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ოპიზარი“-ს

1972 1003644

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/კ 221267064   

31.05.16     
01.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
89 400 მ3

2.98 ჰა

1973 1003648

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტინისხიდის მიმდებარედ)

შპს „აგროიმპექსი“ ს/კ 218034945  
06.06.16     
07.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
65 400 მ3

2.18 ჰა

1974 1003649

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, ფარნავაზის  
ქ. #14)

ფ/პ გივი ტაბატაძე
07.06.16     
08.06.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1975 1003650

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, 
სტაროსელსკის  ქ. #50)

შპს „კესო“ ს/კ 430026599  
07.06.16     
08.06.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1976 1003652

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე,სოხუმის  ქ. 
#12)

შპს „გეორგია-
2016“

ს/კ 419998337  
07.06.16     
08.06.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1977 1003653

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის ტერიტორიაზე)

შპს „ცერერა“ ს/კ 220355835  
07.06.16     
08.06.41

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1978 1003654

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობის 
ტერიტორიაზე, ცოტნე 
დადიანის ქ. #180)

შპს „კვარა 2010“ ს/კ 444547144  
07.06.16     
08.06.41

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1979 1003655

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერია)

შპს „ბათვანი“
07.06.16     
04.08.17

ჯამური 
მოპოვება      

107 259.45 მ3
6.88 ჰა

1000765 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-მა     
1003587 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა

1980 1003656

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე, ლარნაკას 
ქუჩა #1)

შპს „მემონტაჟე 
2014“

ს/კ 415091457  
07.06.16     
08.06.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1981 1003657

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
ტოლების მიმდებარედ)

ფ/პ იოსები 
ჭოლაძე

07.06.16     
08.06.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1982 1003658

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. მარტვილის 
ტერიტორიაზე, მშვიდობის ქ. 
#168)

ი/მ „ბადრი 
კვაშილავა“

ს/კ 
29001007197   

07.06.16     
08.06.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1983 1003659

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შრომის ტერიტორიაზე)

ფ/პ თემური 
სარალიძე

07.06.16     
08.06.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1984 1003660

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნოდარი 
კაკაბაძე

07.06.16     
08.06.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1986 1003662

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიხაურის ტერიტორიაზე, 
ქუჩა #1, ნაკვეთი 107)

შპს „მანსაროვარ“ ს/კ 406030815  
07.06.16     
08.06.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1987 1003664

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კახათის ტერიტორიაზე)

ი/მ „რუსლან 
რაფავა“

ს/კ 
19001015588   

07.06.16     
08.06.41

400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1988 1003665

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კახათის ტერიტორიაზე)

ი/მ „მზიური 
რაფავა“

ს/კ 
19001029778   

07.06.16     
08.06.41

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1989 1003666

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე, გურიის ქუჩა 
#11)

ფ/პ ზაზა 
ხურცილავა

07.06.16     
08.06.41

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1990 1003668

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის (I 
II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

07.06.16     
08.06.17

ჯამური 
მოპოვება       

42 600 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.42 ჰა ვადა გაუვიდა

1991 1003669

მდ. მტკვარზე „აღთაქლას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაქლას მიმდებარედ)

შპს „მშენბარი“ ს/კ 400007826  
07.06.16     
08.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
59 400 მ3

1.98 ჰა ვადა გაუვიდა

1992 1003670

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნციპალიტეტში, გარდაბნის 
აღკვეთილის ტერიტორიაზე)

შპს „მეიდან 
ჯგუფი“

ს/კ 204523239  
07.06.16     
08.06.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1993 1003671

„სურამის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბუღაურას მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973  
08.06.16     
09.06.36

ჯამური 
მოპოვება       
329 600 მ3

8.24 ჰა

1994 1003672

მდ. ჭანისწყალზე 
„ჭანისწყლის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაზანდარას მიმდებარედ)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“

08.06.16     
09.06.17

ჯამური 
მოპოვება       

9900 მ3
0.33 ჰა ვადა გაუვიდა



1995 1003673

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „რიოალ 
ბილდინგ გრუპ“

ს/კ 209481899  
08.06.16     
09.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
79 500 მ3

2.65 ჰა

1996 1003674

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) ჭაბ.#1 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საგურამოს მიმდებარედ)

ფ/პ გურამ 
კაჭარავა

08.06.16     
21.09.32

5 მ3/დღღ 0,07 ჰა

00857 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1003483 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან კაჭარავამ

1997 1003676
მდ. დურუჯის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნიკა 
ზაუტაშვილი“

08.06.16     
25.05.17

ჯამური 
მოპოვება       

3300 მ3
0.11 ჰა

1003631 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაზა 
ზაუტაშვილმა                 
ვადა გაუვიდა

1998 1003677

მდ. ბახვისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის (I, II და III უბანი) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ბახვი)

შპს „ცაცხვი“ ს/კ 433646584  
09.06.16     
10.06.21

ჯამური 
მოპოვება       

361 200 
(სამივეზე 
ერთად) მ3

12.04 
(სამივეზე 

) ჰა

1999 1003678

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გაჭედილის ტერიტორიაზე)

ფ/პ კობა ჯანჯღავა
09.06.16     
10.06.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2000 1003681

მდ. რიონზე „ჭყვიშის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭყვიშის მიმდებარედ)

ფ/პ ვლადიმერ 
ფხაკაძე

10.06.16     
11.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
210 300 მ3

7.01 ჰა



2001 1003682

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის მიმდებარედ)

ფ/პ ჯემალ 
არაბული

10.06.16     
11.06.41

900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2002 1003685

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსის მიმდებარედ)

ფ/პ მინდია 
ტუღუში

14.06.16     
15.06.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2003 1003686

„ახალსოფლის“ (I, II, III და IV 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფელი)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

14.06.16     
12.07.19

ჯამური 
მოპოვება       
505 600 მ3

12.95 ჰა

1001672 ლიცენზიაში 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)  
ვადა გაუვიდა

2004 1003687

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირის 
მიმდებარედ)

შპს „ქსანი გრუპ“ ს/კ 402033991  
14.06.16     
07.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
59 600 მ3

2.98 ჰა

1003647 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გივი ჯინჭარაძემ   
ვადა გაუვიდა

2005 1003688

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქარელის 
ტერიტორიაზე, ნინოშვილის 
ქ. #22)

შპს „მაკრატელა“ ს/კ 440888568  
14.06.16     
15.06.41

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2006 1003690

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტალერის მიმდებარედ)

შპს 
„მარტვილავტოგზ

ა“
ს/კ 235430645  

15.06.16     
16.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
60 600 მ3

2.02 ჰა ვადა გაუვიდა



2007 1003691

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჭყონის მიმდებარედ)

შპს 
„მარტვილავტოგზ

ა“

15.06.16     
16.06.17

ჯამური 
მოპოვება       
11 700 მ3

0.39 ჰა ვადა გაუვიდა

2008 1003692

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუიციპალიტეტში, სოფ. 
მეორე სვირის მიმდებარედ)

შპს „ალპედე“ ს/კ 230077582  
16.06.16     
17.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
112 200 მ3

3.74 ჰა

2009 1003693

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
კოდისწყაროს ტერიტორიაზე)

კოოპერატივი 
„კოდისწყარო“

ს/კ 432543358  
16.06.16     
17.06.41

14 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2010 1003694

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის 
ქუჩა #57)

ფ/პ ბესიკ კახიანი
16.06.16     
17.06.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2011 1003695

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, ცოტნე 
დადიანის ქუჩა #44ა)

ფ/პ მანანა 
ლობჟანიძე

16.06.16     
17.06.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2012 1003696

მდ. ძირულას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისძირის მიმდებარედ)

შპს „მარგანეც 
გრუპი“

16.06.16     
17.06.17

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.2 ჰა ვადა გაუვიდა



2013 1003697

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. აბაშის 
ტერიტორიაზე, 
გამსახურდიას ქ. #15)

შპს „ვესთ 
ჯორჯიან ბეიქერ“

ს/კ 406144202  
16.06.16     
17.06.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2014 1003698

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „გიორგი 
ხუსკივაძე“

ს/კ 
57001061904   

16.06.16     
17.06.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2015 1003699

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე)

ი/მ „უჩა 
ტუფურია“

ს/კ 
19001012696   

16.06.16     
17.06.41

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2016 1003700
მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ხაშურის ტერიტორიაზე)

ფ/პ რევაზ 
ინასარიძე

17.06.16     
18.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
56 700 მ3

1.89 ჰა ვადა გაუვიდა

2017 1003702

მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნავდარაანთკარის 
მიმდებარედ)

შპს „ბ. კ ინვესტი“ ს/კ 404491885  
17.06.16     
18.06.21

ჯამური 
მოპოვება       

149 700 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.99 
(ორივეზე

) ჰა

2018 1003703
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისში, სოფ. 
ფონიჭალის ტერიტორიაზე)

შპს „ისტ ვესტ 
შიპინგ“

17.06.16     
18.06.17

ჯამური 
მოპოვება       
31 200 მ3

1.04 ჰა ვადა გაუვიდა



2019 1003704

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ენერჯი გრუპ“

ს/კ 400113925  
17.06.16     
18.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
71 400 მ3

2.38 ჰა

2020 1003705

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიაში, 
კოსტავას ქუჩაზე, მე-4 ჩიხის 
#2)

შპს „გიორგი ფიქს“ ს/კ 438727344  
17.06.16     
18.06.41

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2021 1003706

„ყარაჯალარის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

შპს „ლ. და ზ. 
ინერტი“

17.06.16     
18.06.17

ჯამური 
მოპოვება       
25 500 მ3

0.85 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
18 აგვისტოს #21-
05/76463 წერილით

2022 1003707

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
სულხან-საბას გამზირი #10 
(ნაკვეთი #13)

შპს „ნიუ ფუდ +“ ს/კ 412712391  
20.06.16     
17.04.25

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002442 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახა ჩიხლაძემ          
1002648 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს ვესტი-G“-მა

2023 1003708

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის (I და 
II უბანი) მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარედ)

შპს „გვალდერი“ ს/კ 405130175  
20.06.16     
21.06.21

ჯამური 
მოპოვება  
(ორივეზე 
ერთად)        

207 000 მ3

6.9 ჰა

2024 1003709

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსას ტერიტორიაზე)

ი/მ „ზაზა 
ჭანტურია“

ს/კ 
26001007477   

20.06.16     
21.06.31

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2026 1003711

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/კ 221267064  

22.06.16     
22.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

215 814.6  მ3
7.2 ჰა

1002779 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)

2027 1003712

„ბოლნისის“ ტუფის 
(მოსაპირკეთებელი) (უბანი 
ფახრალო) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტალავერის მიმდებარედ)

სს „ბოლნისის 
ტუფი“

ს/კ 225365459  
22.06.16     
23.06.29

ჯამური 
მოპოვება       
107 000 მ3

1.07 ჰა

2028 1003713

ტუფის (სამშენებლო)  
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტალავერის მიმდებარედ)

სს „ბოლნისის 
ტუფი“

ს/კ 225365459  
22.06.16     
23.06.26

ჯამური 
მოპოვება       

65 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.65 
(ორივეზე

) ჰა

2029 1003714

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წილკანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზაქარია 
გამიხარდაშვილი

22.06.16     
23.06.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2030 1003717

„სამღერეთის“ ტუფოგენური 
ქვიშაქვების (ღორღი) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სამღერეთის მიმდებარედ)

შპს „Fin-Estate“
22.06.16     
23.06.17

ჯამური 
მოპოვება       
8 800 მ3

0.22 ჰა ვადა გაუვიდა

2033 1003721

ბაზალტის (ლოდნარი) 
მოპოვება (დნამისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იაყუბლოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „საქართველოს 
მელიორაცია“

23.06.16     
24.06.21

ჯამური 
მოპოვება       

57 500 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

11.5 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1062/ს 
12.08.19წ.



2034 1003722

„დურნუკის“ (IIIუბანი) 
ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა დურნუკი)

ი/მ „ნიაზი 
ზეინალოვი“

24.06.16     
17.04.35

ჯამური 
მოპოვება       
43 500 მ3

0.87 ჰა

1002439 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  შპს 
„დაცითი“-მა                    
გაუქმდა ბრძ.#517/ს 
24.04.18წ.

2035 1003724

მდ. ტეხურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ნოსირის მიმდებარედ)

შპს „ინდიკო“ ს/კ 239862298  
24.06.16     
25.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
82 500 მ3

2.75 ჰა

2036 1003725

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარედ)

შპს „დ. დ გრუპი“ ს/კ 427726106 
24.06.16     
25.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
69 000 მ3

2.3 ჰა

2037 1003726

მდ. ძუსას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ, 
ზედა საზანოს მიმდებარედ)

ფ/პ გიული 
მექვაბიძე

27.06.16     
28.06.17

ჯამური 
მოპოვება       

500 მ3
0.05 ჰა ვადა გაუვიდა

2038 1003727

მდ. დებედაზე „არაფლოს“ 
ქვიშა-ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არაფლოს მიმდებარედ)

შპს „დებედა“ ს/კ 234232844  
27.06.16     
28.06.21

ჯამური 
მოპოვება       

145 200 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.84 
(ორივეზე

) ჰა

2039 1003728

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზირის #14ა, ნაკვეთი #1)

ფ/პ თეიმურაზი 
ანთია

27.06.16     
28.06.41

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2040 1003729

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალკახათის ტერიტორიაზე)

ფ/პ რამაზ შონია
27.06.16     
28.06.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2041 1003730

„ქემფერის“ საღორღე 
ნედლეულის (სამშენებლო) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქემფერის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
27.06.16     
28.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
100 000 მ3

2.0 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 2017 
წლის 12 ოქტომბრის 
#21-05/154436 
წერილით                         
მოეხსნა 2017 წლის 17 
ნოემბრის #21-
05/175449 წერილით

2042 1003734

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის 
ქუჩა #2)

ფ/პ დარეჯან 
გრიგალაშვილი

01.07.16     
02.07.41

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2043 1003735

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
გოგოტიშვილი

01.07.16     
02.07.41

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2044 1003736

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

შპს „იბოლია“
01.07.16     
02.07.41

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1837/ს 
20.12.18წ.

2045 1003737

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიკოლოზი 
ტაბატაძე

01.07.16     
02.07.26

2190 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#25/ს 
11.01.19წ.



2046 1003738

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ი.ჭავჭავაძის 
გამზ. #53ა)

შპს „იმერეთი“ ს/კ 212673356  
01.07.16     
02.07.41

11 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2047 1003739

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის ტერიტორიაზე)

შპს „ლაურუს“ ს/კ 239891051  
01.07.16     
02.07.41

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2048 1003740

„ეკლარის“ კირქვის (უბანი 1) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარედ)

ფ/პ რეზო არეშიძე
01.07.16     
02.07.21

ჯამური 
მოპოვება       
10 800 მ3

0.72 ჰა 

2049 1003741

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

ა(ა)იპ 
„სპეციალური 
სერვისები“

ს/კ 412704612  
01.07.16     
02.07.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2050 1003742

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერჯევის ტერიტორიაზე)

შპს „აგროლაინი“ ს/კ 405101580  
01.07.16     
02.07.41

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2051 1003743

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ (I 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „ფენიქსი“ ს/კ 405047337  
04.07.16     
06.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
36 599 მ3

1.38 ჰა

1002607 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ცეკური“-მა                     
1002675 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „უჩა 
როსტიაშვილი“-მა          
ვადა გაუვიდა



2052 1003745

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭალეს მიმდებარედ)

შპს „პულსარი“
04.07.16     
05.07.17

ჯამური 
მოპოვება       

6900 მ3
0.23 ჰა ვადა გაუვიდა

2053 1003746

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე, 26 მაისის 
ქუჩა #26)

ფ/პ გია 
დვალიშვილი

05.07.16     
06.07.41

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2054 1003747

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის ტერიტორიაზე)

შპს „მთის ბროლი“
05.07.16     
06.07.41

1100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#897/ს 
03.07.19წ.

2055 1003748

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის 
ტერიტორიაზე)

შპს „სიმონეთი 
213“

ს/კ 431945167 
05.07.16     
06.07.41

70 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2056 1003749

მდ. კაბალის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგეთის მიმდებარედ)

შპს „ლება“ ს/კ 233104734  
05.06.16     
06.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
54 900 მ3

1.83 ჰა

2057 1003750

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონში, 
სტაროსელსკის ქუჩაზე)

ი/მ „გია 
სახელაშვილი“

ს/კ 
18001018870  

05.07.16     
06.07.41

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2058 1003751

მდ. თურდოზე „თურდოსხევი 
II“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „არტოზანი“ ა/კ 431165017  
06.07.16     
07.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
46 200 მ3

1.54 ჰა

2059 1003753

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე კ. 
გამსახურდიას ქუჩა #5 
(ნაკვეთი #2) 

ფ/პ შოთა 
ხაჭაპურიძე

13.07.16     
14.07.41

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2060 1003754

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე 
(ელექტროფიკაციის 
დასახლება) 

ფ/პ ზურაბ ოსაძე
13.07.16     
14.07.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2061 1003755

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, ცხინვალის 
გზატკეცილის #29)

შპს „აგროიმპექსი“ ს/კ 218034945   
13.07.16     
14.07.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2062 1003756

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „გია 
სახელაშვილი“

ს/კ 
18001018870

13.07.16     
14.07.41

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2063 1003758

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, დ. 
აღმაშენებლის ქუჩა #135)

ფ/პ მერაბ 
კურდღელაშვილი

13.07.16     
14.07.41

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2064 1003759

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას 
ქუჩა #10 (ნაკვეთი #3)

ფ/პ ბადრი 
სოსელია

14.07.16     
15.07.31

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#658/ს 
18.06.20წ.

2065 1003760

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თულარის მიმდებარედ)

ფ/პ ქამრან 
ოსმანოვი

14.07.16     
15.07.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#591/ს 
10.05.18წ.

2066 1003761

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

შპს „ბერიკა“
14.07.16     
15.07.19

ჯამური 
მოპოვება       
45 000 მ3

1.5 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
21 დეკემბრის #21-
05/144227  წერილით

2067 1003762

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, 
კ.გამსახურდიას ქუჩა #115)

ი/მ „გიზო ბუაძე“
ს/კ 

19001015876   
14.07.16     
15.07.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2068 1003763

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ველისციხის ტერიტორიაზე)

შპს „კახური 
ტრადიციული 
მეღვინეობა“

ს/კ 200075113  
15.07.16     
16.07.41

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2069 1003764

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეორე სვირის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ჭყოიძე

15.07.16     
16.07.17

ჯამური 
მოპოვება       

7200 მ3
0.24 ჰა ვადა გაუვიდა



2070 1003765

„გამარჯვების“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ)

შპს „დენმარკ“ ს/კ 416307026  
15.07.16     
04.04.33

ჯამური 
მოპოვება       
28 800 ტ

7.5 ჰა

1001065 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„სამგორი-ველი“-მა    
1001335 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქვითკირი“-მა

2071 1003767

„მიქელწყაროს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მიქელწყაროს მიმდებარედ)

შპს „კანიონი“
20.07.16     
21.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
26 400 მ3

0.88 ჰა ვადა გაუვიდა

2072 1003768

„სამშვილდეს“ (უბანი 
დურნუკი) ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

შპს „დაციტი“
20.07.16     
21.07.19

ჯამური 
მოპოვება       
35 000 მ3

0.7 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#269/ს 
25.02.19წ.

2073 1003769

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტალერის მიმდებარედ)

შპს „მარტვილი 
აქუა უოთერ“

ს/კ 435432088  
20.07.16     
21.07.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2074 1003770

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჭრეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ იოსები 
შიშნიაშვილი

20.07.16     
21.07.41

14 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2075 1003771

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხევის მიმდებრედ)

ფ/პ რევაზი 
მასხარაშვილი

20.07.16     
21.07.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2076 1003772
მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე)

შპს ედრი 
ჰოლდინგი“

20.07.16     
21.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

2077 1003773

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის  
ტერიტორიაზე, 
ჩუბინაშვილის ქ. #71)

შპს „ირბა“ ს/კ 202904553  
20.07.16     
21.07.36

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2078 1003774

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოდოგანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გრიგოლ 
კლდიაშვილი

20.07.16     
21.07.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2079 1003775

„დურნუკის“ ( II უბანი) 
ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ფარიზ ნაბიევი
21.07.16     
07.08.35

ჯამური 
მოპოვება       
183 500 მ3

3.67 ჰა

1002831 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მუხიდინ მამედოვს    
1003288 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  ი/მ 
„ნონა სარმამედოვა“-ს   
1003629 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალიარ 
კალანდაროვმა              
1003675 (ძველი) 
ლიცენზიის შეცვლა

2081 1003778

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ქეთო შარვაძე
21.07.16     
22.07.41

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2082 1003779

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ელგუჯა 
ნოზაძე

21.07.16     
22.07.41

73 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2083 1003780

მდ. ნინოსხევის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თამარიანის მიმდებარედ)

ფ/პ ლევანი 
შუბითიძე

21.07.16     
22.07.17

ჯამური 
მოპოვება       

2700 მ3
0.09 ჰა ვადა გაუვიდა

2084 1003781

მდ. ანთოკისხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგიწმინდის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
80“

21.07.16     
22.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
22 200 მ3

0.74 ჰა ვადა გაუვიდა

2085 1003782

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „მიქსორი“ ს/კ 205249827  
21.07.16     
22.07.21

ჯამური 
მოპოვება       
105 600 მ3

3.52 ჰა

2087 1003785

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
სურამის ტერიტორიაზე, 
თამარ მეფის ქუჩა #82)

ი/მ „ირაკლი 
ჩადუნელი“

ს/კ 
57001001613   

21.07.16     
22.07.41

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2090 1003788

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის „ბაბიაური“ 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გელა 
ცაცაბაშვილი

21.07.16     
22.07.41

9125 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2091 1003789

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისძირის ტერიტორიაზე)

ფ/პ სერგო ლაბაძე
21.07.16     
22.07.41

700 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2092 1003790

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
ტერიტორიაზე)

სპს „ღიბრაძე და 
კომპანია თადო“

ს/კ 230064587  
21.07.16     
22.07.41

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2093 1003791

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ზ. 
გამსახურდიას გამზირზე, მე-
4 ჩიხის #2)

შპს „ბურჯი 2009“ ს/კ 212917762  
21.07.16     
22.07.41

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2094 1003792

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბნის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ რასიმ 
რაშიდოვი

22.07.16     
08.06.41

8000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003667 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
რამილ რაშიდოვმა

2095 1003793

მდ. მაშავერას ხეობაში ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მწყნეთის მიმდებარედ)

შპს „არსაკიძე-
2000“

ს/კ 208208599  
22.07.16     
29.09.25

მინიმუმ        
12 000 მ3/წელ

10 ჰა

წიაღით სარგებლობის 
#0645 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ალვანი“-მა

2097 1003795

„ღრმაღელის“ ქვიშაქვის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღრმაღელის მიმდებარედ)

შპს „გზა“ ს/კ 437062287  
26.07.16     
27.07.36

ჯამური 
მოპოვება       
460 500 მ3

3.07 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
20 ნოემბრის #21-
12/125304 წერილით



2098 1003796

მდ. იორის (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უჯარმის მიმდებარედ)

შპს „მილენიუმ 
მაინინგი“

ს/კ 404506209  
27.07.16     
28.07.21

ჯამური 
მოპოვება       

262 200 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

8.74 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

2099 1003797

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე, სანაპიროს 
ქუჩა #12ა)

ი/მ „ზურაბი 
ახვლედიანი“

ს/კ 
17001009271   

27.07.16     
28.07.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2100 1003798

მდ. რიონზე „სარბევის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, 
ვარციხეჰესის მიმდებარედ)

ფ/პ მაია 
შალამბერიძე

28.07.16     
04.01.17

ჯამური 
მოპოვება      
104 400 (I 

უბანზე - 54 000; 
II უბანზე - 50 

400) მ3

3.48 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

1000347 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ყადაღა დაედო 
აღსრულების ბიუროს 
A16008934-006/002 
05.04.16წ. წერილით       
1001690 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „როდო პოლისი“-
მა

2101 1003800

მდ. ავანისხევის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „გზა-2008“
28.07.16     
29.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
24 900 მ3

0.83 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#699/ს 
04.05.17წ.

2102 1003801

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარედ)

შპს „გზამგები“ ს/კ 212835805  
28.07.16     
29.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

2.00 ჰა

იჯარით გადაეცა შპს 
„გზამგები 2015“-ს (ს/ნ 
412726135 ) 2017 წლის 
11 აპრილიდან 1 წლის 
ვადით                               
იჯარით გადაეცა შპს 
„გზამგები 2015“-ს (ს/ნ 
412726135 ) 2018 წლის 
13 ივნისიდან 2 წლის



2103 1003803

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსასხმელი და სხვა 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტრის მიმდებარედ)

შპს „ნატახტრის 
წყაროები“

28.07.16     
22.07.40

28 000 (20 000 
ჩამოსასხმელი, 

8 000 
სამეწარმეო) 

მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002777 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „ნატახტარი-2“-ს  
გაუქმდა ბრძ.#1342/ს 
19.08.16წ.

2104 1003805

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის  
ტერიტორიაზე, დაბა 
კოჯორში, ბიოლის ქ. #1)

შპს „მედგრუპ 
ჯორჯია“

ს/კ 205206873  
29.07.16     
30.07.41

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2105 1003806

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, სოფ. 
წავკისის ტერიტორიაზე)

შპს „მედგრუპ 
ჯორჯია“

ს/კ 205206873  
29.07.16     
30.07.41

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2106 1003807

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბნის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ რამილ 
რაშიდოვი

01.08.16     
08.06.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003667 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
რასიმ რაშიდოვს

2107 1003808

„ყარაჯალარის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

შპს „მინერალი“ ს/კ 404940926  
01.08.16     
02.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
91 600 მ3

4.58 ჰა

2108 1003809

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ზ.გამსახურდიას გამზ. 1 
შესახვ. #8, ნაკვეთი #3)

ფ/პ ლალი აბაშიძე
01.08.16     
02.08.41

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2109 1003810

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანი)

შპს „მუხრანის 
მარანი“

ს/კ 405147103  
01.08.16     
02.06.36

დღე-ღამეში    
30 მ3       

0.07 ჰა

1000092 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „GEORGIAN 
WINES FROM 
MUKHRANIS MARANI 
LLC“-ს საქართველოს 
წარმომადგენლობამ

2110 1003811

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის ტერიტორიაზე)

შპს „ლუქს ჯეო 
ტრანსი“

ს/კ 202462343  
04.08.16     
05.08.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2111 1003812

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ემზარი 
დავითაშვილი

04.08.16     
05.08.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2112 1003814

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, მაჩაბლის 
ქუჩა #5)

შპს „ჯეოფერტ“ ს/კ 405076331  
04.08.16     
05.08.41

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2113 1003817

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, 
გოგებაშვილის ქუჩა #2)

ფ/პ თეიმურაზი 
იჩქითზე

04.08.16     
05.08.26

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2114 1003818

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მამუკა 
დავითაშვილი

04.08.16     
05.08.36

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2115 1003819

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, ცხინვალის 
გზატკ.#10)

შპს „ნიკა“ ს/კ 217890904  
05.08.16     
06.08.41

25 550 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2116 1003820

მდ. ბაისუბნისხევზე 
„კართუბნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კართუბნის მიმდებარედ)

ი/მ ანზორ 
ბაინდურაშვილი

08.08.16     
05.11.17

ჯამური 
მოპოვება       
23 000 მ3

0.8 ჰა

1003065 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ანრი 
ბაინდურაშვილმა           
ვადა გაუვიდა

2117 1003821

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიმის ტერიტორიაზე)

ი/მ „დარეჯან 
გორგოძე“

ს/კ 
09001002798   

09.08.16     
10.08.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2118 1003822

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნიგვზიანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
მახარაძე

09.08.16     
10.08.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1282/ს 
18.08.17წ.

2119 1003823

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალთერჯოლის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
თორთლაძე

09.08.16     
10.08.41

400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2120 1003824

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბერბუკის ტერიტორიაზე)

შპს „ოილ ლენდ“ ს/კ 205047304  
09.08.16     
10.08.41

1095  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2121 1003825

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თამაზ 
ბელთაძე

09.08.16     
10.08.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2122 1003826

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის ტერიტორიაზე)

შპს „ინტეგრალი“ ს/კ 217881781   
09.08.16     
10.08.41

9125  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2123 1003827

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. მცხეთაში, 
სამხედრო ქუჩის 
მიმდებარედ, #2ა)

შპს „იდ“ ს/კ 436037888  
09.08.16     
10.08.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2124 1003828

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარას ტერიტორიაზე)

შპს „გრადო“ ს/კ 405020882  
09.08.16     
10.08.41

25 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2125 1003829

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

ი/მ „თემური 
ბაბაევი“

ს/კ 
31001000518 

09.08.16     
10.08.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2126 1003831

მდ. ჩოლაბურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღვანკითის მიმდებარედ)

ფ/პ გია ჯაოშვილი
09.08.16     
10.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

6100 მ3
0.61 ჰა ვადა გაუვიდა



2127 1003832

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
დალაქიშვილი

09.08.16     
10.08.31

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2128 1003834

„აწყურის“ (II უბანი) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აწყურის მიმდებარედ)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“

11.08.16     
24.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
102 900 მ3

10.29 ჰა 

1002286 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ფერი“-ს                           
1003050 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მტკვარი ჰესი“-მა   
ვადა გაუვიდა

2129 1003835

„კავთისხევის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელადგორის მიმდებარედ)

შპს „ლეგა“ ს/კ 436038869  
11.08.16     
16.04.36

ჯამური 
მოპოვება       
459 360 ტ

1.99 ჰა
1003532 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „New Stone“-მა

2130 1003837

მდ. კაბალზე „დონას“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დონას მიმდებარედ)

ი/მ ანზორი 
ბაინდურაშვილი

11.08.16     
23.07.17

ჯამური 
მოპოვება       
16 107 მ3

0.56 ჰა

1002795 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ანრი 
ბაინდურაშვილმა           
ვადა გაუვიდა

2131 1003838

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის (II უბანი) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მიქელწყაროს მიმდებარედ)

 შპს 
„ევროცემენტი“

ს/კ 232541513  
11.08.16     
25.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
29 700 მ3

0.99 ჰა

1003380 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ევროცემენტი“-ს            
1003468 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სმ ჯგუფი“-მა          
ვადა გაუვიდა



2132 1003839

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის (I უბანი) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მიქელწყაროს მიმდებარედ)

შპს „სმ ჯგუფი“ ს/კ 405062818  
11.08.16     
25.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
28 800 მ3

0.96 ჰა

1003380 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„სმ ჯგუფი“-მა                 
1003467 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ევროცემენტი“მა  
ვადა გაუვიდა

2133 1003840

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის, სოფ. ჩიხას და 
სოფ. სავანეს მიმდებარე 
ტერიტორიებზე)

შპს „საჩხერის 
წყალკანალი“

ს/კ 239394259  
11.08.16     
01.07.41

ჯამური 
მოპოვება       
წელიწადში     
1 000 000  (8 

ჭაბურღილიდა
ნ და 1 

წყალშემკრები 
გალერეიდან) 

მ3

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1003732 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ შავლეგ შეყილაძემ

2134 1003841

„აიაზმის“ ქვიშა, ხრეშის (I და 
II უბანი) მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აიაზმის მიმდებარედ)

შპს 
„ბაზალტინვესტი“

ს/კ 402029531  
11.08.16     
04.12.34

ჯამური 
მოპოვება      

219 900 (ორივე 
უბანზე) მ3

7.33 ჰა

შპს „ინტერ-ინვესტ-
ტრანსი“-ზე გაცემული 
1002159 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება   
1003523 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თბილიტონგ“-მა

2135 1003842

მდ. მტკვარზე „ბებნისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბებნისი)

შპს „ზაპა“
11.08.16     
14.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
81 780 მ3

3.46 ჰა

1000924 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაზალტ-
ინდუსტრია“-მ                
ვადა გაუვიდა

2136 1003843

„გამარჯვების“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ)

შპს „სამგორი-
ველი“

ს/კ 226566276  
11.08.16     
04.04.33

ჯამური 
მოპოვება       
53 711 ტ

14.98 ჰა

1001065 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„სამგორი-ველი“-მა     
1001336 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „იმედა 
ჭინჭარაული“-მა



2137 1003844
მდ. ქვაბლიანის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დაბა ადიგენის 
ტერიტორიაზე)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #2“

12.08.16     
13.08.17

ჯამური 
მოპოვება       

3900 მ3
0.13 ჰა

გაუქმდა ბრძ.#161/ს 
10.02.17წ.

2138 1003845

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფლევის ტერიტორიაზე)

შპს „ანსა“ ს/კ 406063673  
12.08.16     
13.08.41

150 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2139 1003846

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭალეს ტერიტორიაზე)

შპს „პულსარი“
12.08.16     
13.08.18

ჯამური 
მოპოვება       
26 100 მ3

0.87 ჰა ვადა გაუვიდა

2140 1003847

„ხაიშოს“ ტრავერტინის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაიშოს მიმდებარედ)

შპს „ცოფურა“
11.08.16     
01.07.19

ჯამური 
მოპოვება       

3000 მ3
0.15 ჰა

1003731 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ბადრი ნატრაძე“-მ  
ვადა გაუვიდა

2141 1003848

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა ფოთის 
ტერიტორიაზე)

შპს „არსი“ ს/კ 215112580   
12.08.16     
13.08.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2142 1003849

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორიაზე, 
ვარციხჰესის დასახლება)

შპს „ვარციხე 2005“
12.08.16     
13.08.41

7000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#665/ს 
23.05.18წ.



2143 1003850

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კიცხის ტერიტორიაზე)

ფ/პ იზოლდა 
კვანტრიშვილი

12.08.16     
13.08.41

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2144 1003851

მდ. მესტიაჭალის (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
მესტიის მიმდებარედ)

ფ/პ დავით 
ჟორჟოლიანი

12.08.16     
13.08.19

ჯამური 
მოპოვება       

30 300 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.01 ჰა ვადა გაუვიდა

2145 1003852

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

შპს „ივერიის 
ვარსკვლავი“

ს/კ 401965003  
15.08.16     
16.08.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2146 1003853

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორიაზე 
(ოთხი ჭა)

შპს „გილა“ ს/კ 221277188  
15.08.16     
16.08.41

2000 (ოთხივე 
ჭიდან ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლ ჭაზე) 

ჰა

2147 1003854

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეინდარის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიზო 
მეძველია

16.08.16     
17.08.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2149 1003857

„ითავაზას“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ითავაზას მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი I“ ს/კ 239403793  
16.08.16     
11.10.27

ჯამური 
მოპოვება       
209 150 მ3

1,91 ჰა
00909 ლიცენზიაში 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)



2150 1003859

მდ. ენგურზე „ენგური II“ -ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რიყეს მიმდებარედ)

შპს „ადმირალ-
2012-ის ფილიალი 
საქართველოში“

ს/კ 400179409  
17.08.16     
18.08.21

ჯამური 
მოპოვება       

1 207 500 მ3
40.25 ჰა

2151 1003860

მდ. იორზე „აზამბურის“ 
ქვიშა, ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ქ. საგარეჯოს 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი 
80“

ს/კ 209437778   
17.08.16     
18.08.21

ჯამური 
მოპოვება       

64 500 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.15 
(ორივეზე

) ჰა

2152 1003861

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხანჯი-გაზლოს მიმდებარედ)

შპს „რუსთავი 
2015“

ს/კ 416318149  
17.08.16     
24.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
22 500 მ3

0.75 ჰა

1003037 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჰაიდელბერგბეტონ 
ჯორჯია“-მ

2153 1003862

კირქვის ღორღის მოპოვება 
(საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრასნოგორსკის ტერიტორია)

შპს „ნაომარი 
გორა“

17.08.16     
25.05.17

ჯამური 
მოპოვება  
98400 მ3

1,64 ჰა
00621 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

2154 1003863

„კოტიანეთის“ საცემენტე 
კირქვის  მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოტიანეთის მიმდებარედ)

შპს „ქართული 
სამშენებლო 
მასალების 
კომპანია“

ს/ნ 405112701   
18.08.16     
20.12.34

ჯამური 
მოპოვება       

64 791 516 ტ
67.50 ჰა

1002219 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მარიამ 
მაჭარაშვილმა                  
1002891                             
ლიცენზიაში 
ცვლილება (მარაგები 
დაუმტკიცდა)



2155 1003865

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალდაბის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი-4“ ს/კ 226153239  
18.08.16     
19.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
56 400 მ3

1.6 ჰა

2156 1003864

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსასხმელი და სხვა 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტრის მიმდებარედ)

შპს „ივერია აქვა“ ს/კ 405159572  
18.08.16     
22.07.40

12 000 (10 000 
ჩამოსასხმელი, 

2 000 
სამეწარმეო) 

მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002777 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ნატახტრის წყაროები“-
მა                        1003802 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს 
„ნატახტარი-2“-მა

2157 1003866

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის (I, II, III, IV და V 
უბანი) მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეძილეთის მიმდებარედ)

შპს „ხონის 
საგზაო“

ს/კ 444957343  
18.08.16     
19.08.21

ჯამური 
მოპოვება       

71 100 (ხუთივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.37 
(ხუთივეზ

ე) ჰა

2158 1003867

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ი. 
ჯავახიშვილის ქუჩის მე-4 
შესახვევში)

შპს „ნათინვესტი“ ს/კ 442728461 
18.08.16     
19.08.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2159 1003868

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობში, ცოტნე 
დადიანის ქუჩა)

შპს „სათნო“  ს/კ 215110252  
18.08.16     
19.08.41

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2160 1003869

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაგომარის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მალხაზი 
სიამაშვილი

18.08.16     
19.08.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2161 1003870

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნიგვზიანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბორის 
ტუღუში

18.08.16     
19.08.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2162 1003871

მდ. ყვირილაზე „ჩოლაბურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სიქთარვას მიმდებარედ)

შპს „ბორანი“ ს/კ 231960296 
18.08.16     
19.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
55 800 მ3

1.86 ჰა

2163 1003872

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის ტერიტორიაზე)

შპს „ნორიო-2010“ ს/კ 426517049  
18.08.16     
19.08.41

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2164 1003873

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფშკვითის მიმდებარედ)

შპს „ვარციხე 2005“ ს/კ 221297870  
18.08.16     
19.08.41

7000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2165 1003874

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორიაზე, 
ვარციხჰესის დასახლება)

შპს „ვარციხე 2005“ ს/კ 221297870  
18.08.16     
19.08.41

7000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2166 1003875

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტყაჩირის ტერიტორიაზე)

შპს „ვარციხე 2005“ ს/კ 221297870  
18.08.16     
19.08.41

7000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2167 1003877

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაშის ტერიტორიაზე)

შპს „ვარციხე 2005“ ს/კ 221297870  
18.08.16     
19.08.41

7000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2168 1003878

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

შპს „გვანსა“ ს/კ 217889710   
18.08.16     
19.08.41

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2169 1003879

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხვანჭკარას მიმდებარედ)

შპს „ხვანჭკარა“ ს/კ 222934341  
18.08.16     
19.08.41

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2170 1003881

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეინდარის მიმდებარედ)

შპს „ზეინდრის 
კერძო ბაზრობა“

ს/კ 229731234  
18.08.16     
19.08.41

2920 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2171 1003883

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თოხლიაურის მიმდებარედ)

შპს „DS ARGO“
18.08.16     
19.08.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1097/ს 
24.07.18წ.

2172 1003884

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. №1ა)

ფ/პ თეონა 
დავლაშერიძე

18.08.16     
17.05.19

3650   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

ფ/პ გრიგოლ 
დვალიშვილზე 
გაცემული #1001570 
ლიცენზია 
გადაფორმდა 
(მემკვიდრეობით 
გადაეცა)



2173 1003885

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბანძას ტერიტორიაზე)

ი/მ „იური 
კიკალიშვილი“

 ს/კ 
29001020634   

18.08.16     
19.08.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2174 1003886

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ჯაბა 
ჯერენაშვილი

18.08.16     
19.08.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2175 1003887

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევანი შანიძე
18.08.16     
19.08.41

2920 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2176 1003888

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, 
სტაროსელსკის ქუჩა)

ფ/პ მამია ძაბირაძე
18.08.16     
19.08.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2177 1003890

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარის ტერიტორიაზე)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

ს/კ 404952789  
18.08.16     
19.08.21

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2178 1003891

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარის ტერიტორიაზე)

შპს „ჩაინა 
ნუქლეარ 

ინდასტრი 23 
ქონსტრაქშენ კო-ს 

ფილიალი 
საქართველოში“

ს/კ 404952789  
18.08.16     
19.08.21

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2179 1003892

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წითელისოფლის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ანაგა“ ს/კ 404474886  
18.08.16     
19.08.41

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2180 1003893

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საწულუკიძეოს 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
ჯალაღანია

18.08.16     
19.08.31

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2181 1003894

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქუჩა #90)

სს 
„ქუთავტოსერვისი

“
ს/კ 212670705  

18.08.16     
19.08.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2182 1003895

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „საქართველოს 
ყრუთა 

საზოგადოების 
ქუთაისის 
სასწავლო-
საწარმოო 
წამოწყება“

ს/კ 212692317  
18.08.16     
19.08.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2183 1003896

„ქსნის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „ნეზლობა“ ს/კ 206177545  
18.08.16     
19.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
199 800 მ3

6.66 ჰა

2184 1003897

მდ. ჭერმისხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეგაანის მიმდებარედ)

ფ/პ გია 
სამნიაშვილი

18.08.16     
19.08.18

ჯამური 
მოპოვება       
21 000 მ3

0.7 ჰა ვადა გაუვიდა



2185 1003899

მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯიღაურას მიმდებარედ)

შპს „ბ. კ ინვესტი“ ს/კ 404491885  
19.08.16     
20.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
49 500 მ3

1.65 ჰა

2186 1003901

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის ტერიტორიაზე)

შპს „მერქანი“ ს/კ 425052202  
22.08.16     
23.08.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2188 1003903

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ჭავჭავაძის 
ქუჩა #1)

სს 
„მანქანათმშენებე

ლი“
ს/კ 219982062  

22.08.16     
20.08.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2189 1003904
მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ოზურგეთის მიმდებარედ)

შპს „ჯეო ინვესტ“
23.08.16     
06.03.19

ჯამური 
მოპოვება       74 

700 მ3
2.49 ჰა

1001464 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ენვერ 
ჭანტურიშვილმა             
1001749 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დი ემ ჯი გროუფ“-
მა

2190 1003905

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „საბადო“
23.08.16     
10.06.19

ჯამური 
მოპოვება       
59 700 მ3

1.99 ჰა

შპს „ტრანსკომპანი 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული 1002626 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება



2191 1003906

„სპასოვკის“ ვულკანური 
წიდის (სამშენებლო) 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სპასოვკის მიმდებარედ)

ფ/პ ჰაირაპეტ 
გაბრიელიანი

23.08.16     
24.08.31

ჯამური 
მოპოვება       
53 000 მ3

1.06 ჰა

2192 1003907

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხეში, 
ახალქალაქის გზატკეცილის 
(ყოფილი ტყესანარგე) 
ტერიტორია)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #2“
ს/კ 424071168  

23.08.16     
24.08.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2193 1003908

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კალინინოს ტერიტორიაზე)

შპს „საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია“

ს/კ 230866783  
23.08.16     
24.08.41

70 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

იჯარით გადაეცა შპს 
„მტკვარი ენერჰი“-ს 
(ს/ნ 202066726 ) 2018 
წლის 5 აპრილიდან 
24.08.2041წ.-მდე

2195 1003910

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩა #84)

ფ/პ მაია 
ჭუმბურიძე

23.08.16     
24.08.41

2190 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2196 1003911

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარედ)

ფ/პ ავთანდილ 
კოხოძე

23.08.16     
24.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
63 000 მ3

2.1 ჰა

2197 1003912

მდ. იორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პალდოს მიმდებარედ)

ფ/პ იმანი 
მირზაევი

23.08.16     
24.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
30 300 მ3

1.01 ჰა ვადა გაუვიდა



2198 1003913

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(ხუთი ჭაბურღილი) 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარედ)

შპს „ჩირინა“ ს/კ 203842137   
24.08.16     
25.08.41

100 375 
(ხუთივე 

ჭაბურღილიდა
ნ ერთად) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ

ლ 
ჭაბურღი
ლზე) ჰა

2199 1003914

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(ორი ჭაბურღილი) 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ)

შპს „ჩირინა“ ს/კ 203842137  
24.08.16     
25.08.41

76 650 (ორივე 
ჭაბურღილიდა

ნ ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ

ლ 
ჭაბურღი
ლზე) ჰა

2200 1003915

„კავთისხევის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელადგორის მიმდებარედ)

შპს 
„ნიუსთოუნ2016“

ს/კ 404513923  
24.08.16     
16.04.36

ჯამური 
მოპოვება       
459 360 ტ

1.97 ჰა

1003532 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ლეგა“-ს                           
1003836 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „New Stone“-მა

2201 1003916
სამტრედიის თერმული 
წყლის (ჭაბ.№1) მოპოვება (ქ. 
სამტრედიაში)

შპს „იმერეთი 
გრინერი“

ს/კ 404389666  
24.08.16     
12.01.36

1124.9 მ3/დღღ 0.07 ჰა

შპს „თერმო ვოთერ 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული 0000131 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება    1002475 
ლიცენზიაში 
ცვლილება 
(მოცულობა)

2202 1003917

„კაზრეთის“ ტუფობრექჩიის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კაზრეთის მიმდებარედ)

სს „RMG Copper“
24.08.16     
12.08.36

ჯამური 
მოპოვება       
200 700 მ3

2.23 ჰა

1003833 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „RMG Gold“-მა          
გაუქმდა ბრძ.#1075/ს 
20.07.17წ.



2203 1003918

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაზისუბნის ტერიტორიაზე)

კოოპერატივი 
„აგროაპი“

ს.კ 426519350   
26.08.16     
27.08.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2204 1003920

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტყვიავის ტერიტორიაზე)

ფ/პ თამაზ 
ქობლიანიძე

26.08.16     
27.08.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2205 1003921

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
ცხინვალის გზატკეცილის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნინო 
ანანიკოვი

26.08.16     
27.08.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2206 1003922

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მერაბი 
ჯიშკარიანი

26.08.16     
27.08.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2207 1003923

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, დ. 
აღმაშენებლის გამზირის #20)

ფ/პ ნინო 
ჩიკვაშვილი

26.08.16     
27.08.41

4380 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2208 1003924

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ხვიჩა 
აბშილავა“

ს/კ 
19001071394   

26.08.16     
27.08.41

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2209 1003925

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჭალადიდის 
მიმდებარედ)

შპს „გამა“
26.08.16     
27.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
33 300 მ3

1.11 ჰა ვადა გაუვიდა

2210 1003926

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის ტერიტორიაზე, 
ივანე გომართელის ქ. #17 
(ორი ჭაბურღილი)

შპს „დოსტაქარი“ ს/კ 239403203  
26.08.16     
27.08.41

18 250 (ორივე 
ჭაბურღილიდა

ნ ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2211 1003927

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინუბანის მიმდებარედ)

ფ/პ თეა 
ხანგოშვილი

26.08.16     
27.08.17

ჯამური 
მოპოვება       
3000  მ3

0.1 ჰა ვადა გაუვიდა

2213 1003930

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე (ოთხი ჭა)

შპს 
„ლუკექსპოჯორჯი

ა“
ს/კ 404396514   

29.08.16     
30.08.41

2250 (ოთხივე 
ჭიდან ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლ ჭაზე) 

ჰა



2214 1003931

მდ. ქსნის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე საქადაგიანოს და 
თეზის უბანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „მიქსორი“
26.08.16     
18.10.16

ჯამური 
მოპოვება       
218 079 მ3

12.5 ჰა

00358 ლიცენზიის 
ნაწილი                00417 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ფიუჩერ 
გრუპ“-მა                           
1000010 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1003179 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჭიათურმანგანუმ 
ჯორჯია“-მ                       
1003522 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მიქსორი“-მა                   
1003645 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ოპიზარი“-მა

2215 1003932

„მრავალჟამიერის“ 
(ფატმასური) მიწისქვეშა 
გრუნტის წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(ყვარლის მუნიციპალიტეტში)

ფ/პ ზურაბ საჯაია
29.08.16     
19.04.31

25 550 
მ3/წელიწადში

0,07 ჰა

00080 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„აგროგანვითარება“-ს    
100732 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქართული 
ოჯახური კომპანია 
მრავალჟამიერი“-მა    
1001302 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბესიკ ლაგვილავამ

2216 1003933
მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია)

ფ/პ ალექსანდრე 
ზინჩენკო

25.01.16     
26.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
108 900 მ3

3.63 ჰა
1003332 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
დავითი ჯანგავაძემ



2217 1003934

„დედოფლისწყაროს“ კირქვის 
(უბანი ციცაბო მთა) მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორნაბუჯის (ძველი წითელი 
წყარო)

შპს „კალციტი“ ს/კ 228538008  
30.08.16     
31.08.36

ჯამური 
მოპოვება       

350 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

5.0 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

2218 1003935

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.პირველი მაისის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „გალაქტიონი 
ფარცვანია“

ს/კ 
58001001663

30.08.16     
31.08.41

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2220 1003937

მდ. ჯუმის ქვიშა, ხრეშის (I და 
II უბანი) მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ურთას და ჯუმის 
მიმდებარედ)

შპს „ლკ კომპანი“ ს/კ 420001198  
30.08.16     
21.07.21

ჯამური 
მოპოვება       

30 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.0 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

1003766 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯუმი“-მა

2221 1003938

მდ. ჯუმის ქვიშა, ხრეშის (I, II, 
III და IV უბანი) მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ურთას და ჯუმის 
მიმდებარედ)

შპს „ჯუმი“ ს/კ 443862848  
30.08.16     
21.07.21

ჯამური 
მოპოვება       

77 100 (ოთხივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.57 
(ოთხივეზ
ე ერთად) 

ჰა

1003766 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „ლკ კომპანი“-ს        
ყადაღა დაედო 
აღსრულების 2019 
წლის 2 აპრილის 
წერილით

2222 1003940
მდ. ჩოლაბურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
მიმდებარედ)

შპს „მ გრუპი“
30.08.16     
30.09.16

ჯამური 
მოპოვება       
10 200 მ3

0.34 ჰა

1002962 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მალხაზ ხარაძემ   
ვადა გაუვიდა



2223 1003941

„მეტეხი II“-ის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „საბადო“ ს/ნ 400069439 
30.08.16     
26.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
122 100 მ3

4.07 ჰა

შპს „ტრანსკომპანი 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული 1002382 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება                       
ვადა გაუვიდა

2224 1003942

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ნასაკირალის (სოფ. 
ბოხვაურის მიწები) 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ აქვსენტი 
ბერიძე

30.08.16     
31.08.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1067/ს 
19.07.18წ.

1003943

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორპირის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გრიგოლი 
ბასილაძე

30.08.16     
31.08.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#268/ს 
25.02.19წ.

2226 1003944

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელის ტერიტორიაზე)

შპს „დარჩი“ ს/კ 419982068   
30.08.16     
31.08.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2227 1003945

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. საჩხერის 
ტერიტორიაზე, ივანე 
გომართელის ქუჩა #3)

შპს „ექსკლუზივი“ ს/კ 400001136  
30.08.16     
31.08.41

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2229 1003947

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭიორას მიმდებარედ)

ფ/პ ანა გავაშელი
30.08.16     
31.08.18

ჯამური 
მოპოვება       
16 800 მ3

0.56 ჰა ვადა გაუვიდა

2230 1003949

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გურჯაანის 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„გრუზვინპრომი“

ს/კ 231289290   
02.09.16     
03.09.41

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2231 1003950

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „არენა მშენი“ ს/კ 204388402  
02.09.16     
05.07.41

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1003744 ლიცენზიის 
ცვლილება (შპს 
„გზამშენი-4“-ის 
სახელი შეიცვალა)

2232 1003951

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ტატიანა 
სიროეგინა

05.09.16     
06.19.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2233 1003952

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის (მღვდლიერები) 
ტერიტორია)

სს „თბილღვინო“ ს/კ 209437242  
05.09.16     
06.09.41

192 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2234 1003953

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ნიკეას 
ქ. 3 ჩიხის #5 (ყოფილი #3) 

შპს „ქუთათური“ ს/კ 412692457  
06.09.16     
22.09.40

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „ზურდერი“-ზე 
გაცემული 1002946 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის 
ცვლილება)



2235 1003954

„გოგნის“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოგნის მიმდებარედ)

შპს „კორდი“ ს/კ 231946785  
06.09.16     
07.09.36

ჯამური 
მოპოვება       

359 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

7.18 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

2236 1003955

მდ. ხრამის (უბანი თამარისი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხატავეთის მიმდებარედ)

შპს „ვდგ“ ს/კ 426527993  
06.09.16     
07.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
88 500 მ3

2.95 ჰა

2238 1003957

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე, ხობის ქუჩის 
#18)

ფ/პ ბესიკი 
ღურჯია

08.09.16     
09.09.41

365  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2239 1003958

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონში, 
სტაროსელსკის ქუჩა) 

შპს „მემონტაჟე“ ს/კ 230032014  
08.09.16     
09.09.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2240 1003959

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ახალგაზრდობის გამზ. მე-2 
შესახ. #32) 

ფ/პ დოდო არჩაია
08.09.16     
09.09.41

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2241 1003960

მდ. მაშავერაზე „ქვეშის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვეშის მიმდებარედ)

შპს „ჩაგელა“ ს/კ 425360398  
08.09.16     
09.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
88 500 მ3

2.95 ჰა

2242 1003961

მდ. თურდოზე „თურდოსხევი 
I“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „თელავის 
საგზაო 

სამმართველო“

09.09.16     
10.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
44 100 მ3

1.47 ჰა ვადა გაუვიდა

2243 1003962
მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ხაშურის ტერიტორია)

შპს „თეონა“
09.09.16     
10.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
17 400 მ3

0.58 ჰა ვადა გაუვიდა

2244 1003963

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხონში, 
ჭანტურიას (ყოფილი 
გამარჯვება) ქუჩის #138 

შპს „კი-კი 2015“ ს/კ 444958477  
09.09.16     
10.09.41

2500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2245 1003965

მდ. ვახანის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვახანის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ სფეისი“
09.09.16     
10.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
24 000 მ3

0.8 ჰა ვადა გაუვიდა

2246 1003966

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „ნუგეში“
09.09.16     
03.06.17

ჯამური 
მოპოვება       
33 715 მ3

1.3 ჰა

1001625 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტრანსპორტელი“-
მა



2247 1003967

მდ. ხოდაშენისხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ხოდაშენის 
მიმდებარედ)

ფ/პ იმედა 
იმედაშვილი

09.09.16     
10.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
34 200 მ3

1.14 ჰა ვადა გაუვიდა

2248 1003968

მდ. ჭერმისხევზე 
„ფაფრისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიტაანის მიმდებარედ)

ფ/პ შალვა 
ბეჟიტაშვილი

09.09.16     
10.09.17

ჯამური 
მოპოვება       
14 700 მ3

0.49 ჰა ვადა გაუვიდა

2249 1003969

მდ. ვიუჩკაიზე „ბეშთაშენის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბეშთაშენის 
მიმდებარედ)

შპს „დიდგორი“ ს/კ 404380736 
12.09.16     
13.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
54 600 მ3

1.82 ჰა

2250 1003970

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. #67)

ი/მ „გიორგი 
მინაშვილი“

ს/კ 
37001008729   

12.09.16     
13.09.41

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2251 1003971

მდ. რიონზე „ჭყვიშის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭყვიშის მიმდებარედ)

შპს „სექუოია“ ს/კ 404500438  
12.09.16     
13.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
80 100 მ3

2.67 ჰა

2252 1003973

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოთარშენის ტერიტორია)

შპს „ნიშა“ ს/კ 417889137   
13.09.16     
14.09.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2253 1003974

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორია)

ფ/პ დავით 
მაისურაძე

14.09.16     
15.09.41

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2254 1003975

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის ტერიტორია)

შპს „ელიტა“ ს/კ 438727610   
14.09.16     
15.09.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2255 1003976

„იმერას“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იმერას მიმდებარედ)

შპს „დიდგორი“
15.09.16     
16.09.17

ჯამური 
მოპოვება       

3600 მ3
0.12 ჰა ვადა გაუვიდა

2256 1003977

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდში, 
პარიზის ქუჩაზე)

ი/მ „არსენ 
კარკალაია“

ს/კ 
19001012426   

15.09.16     
16.09.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2257 1003979

სილიკომანგანუმის ქერქული 
ნარჩენების ტექნოგენური 
დანაგროვის მოპოვება (ქ. 
ზესტაფონის ტერიტორიაზე, 
რუსთაველის ქუჩა (ყოფილი 
ავეჯის სახლის ტერიტორია)

შპს „არგვეთის 
ბუნება“

16.09.16     
17.09.17

ჯამური 
მოპოვება       

3060.75 ტონა
385 კვ.მ ვადა გაუვიდა

2258 1003980

მდ. რიონზე „სადმელის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სადმელის მიმდებარედ)

შპს „ბერმუხა-1“
16.09.16     
17.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
33 300 მ3

1.11 ჰა ვადა გაუვიდა



2259 1003981

„დედოფლისწყაროს“ კირქვის 
(უბანი ხევსურკა) მოპოვება (ქ. 
დედოფლისწყაროს 
ტერიტორიაზე)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო-
სარემონტო 
კომპანია 

სერპანტინი“

ს/კ 231165529  
16.09.16     
17.09.31

ჯამური 
მოპოვება       
463 040 ტ

1.53 ჰა

2260 1003982

მდ. მტკვარზე „ნიჩბისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისყურის 
მიმდებარედ)

ი/მ „ვარდო 
ელკანიშვილი“

ს/კ 
31001005375   

16.09.16     
17.09.21

ჯამური 
მოპოვება       

103 800 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.46 ჰა

2261 1003983

„ნოსირის“ სააგურე თიხის (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნოსირის მიმდებარედ)

შპს „ქართული 
სამშენებლო 
მასალების 
კომპანია“

ს/კ 405112701  
16.09.16     
17.09.36

ჯამური 
მოპოვება       

185 400 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

10.87 ჰა

2262 1003984

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კალვათას ტერიტორია)

ფ/პ ირმა 
გოგბერაშვილი

16.09.16     
17.09.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2263 1003985

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შარდომეთის მიმდებარედ)

შპს 
„ამბროალაურის 
ავტოგზა #10“

ს/კ 222934243  
16.09.16     
17.09.21

ჯამური 
მოპოვება       

60 600 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.02 ჰა

2264 1003986

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, 
გურამიშვილის ქ. #41)

შპს „აქტივების 
მართვისა და 
განვითარების 

კომპანია“

ს/კ 405007200  
16.09.16     
17.09.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2265 1003987

მდ. თეძემის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარნაბიანთკარის 
მიმდებარედ)

შპს „დავითი“ ს/კ 432543526  
16.09.16     
17.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
75 600 მ3

2.52 ჰა

2266 1003988

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(ახმეტის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ალავერდის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ვასილ ბუჩაიძე
19.09.16     
20.09.17

ჯამური 
მოპოვება       

4650 მ3
0.31 ჰა ვადა გაუვიდა

2267 1003989

მდ. ალაზნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გავაზის მიმდებარედ)

შპს „კახური 
ღვინის სახლი“

20.09.16     
21.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

2268 1003991

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

სს 
„მშენმექანიზაცია“

21.09.16     
22.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
18 300 მ3

0.61 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1673/ს 
19.10.17წ.

2269 1003993

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე, 8 მარტის ქუჩა 
#125)

შპს „მბმ“ ს/კ 201944977  
22.09.16     
23.09.31

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2270 1003994

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის 
ქუჩა #66)

ფ/პ ზურაბ 
იაკობაშვილი

22.09.16     
23.09.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2271 1003995

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
თაბუკაშვილის (ყოფ. მარქსი) 
ქუჩა #45)

ფ/პ რიტა 
ენდელაძე

22.09.16     
23.09.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2273 1003997

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, შინდისის 
გზატკეცილის #17)

ფ/პ ბექა 
ხუციშვილი

23.09.16     
24.09.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2274 1003999

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სასაშის მიმდებარედ)

შპს „კ +“ ს/კ 434066315  
23.09.16     
24.09.21

ჯამური 
მოპოვება       

60 300 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.01 ჰა

2275 1004000

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“  
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „ნუგეში“
26.09.16     
14.12.18

ჯამური 
მოპოვება       
17 245 მ3

0.88 ჰა

1001410 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
კახი შინჯიაშვილმა   
1001471 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტრანსპორტელი“-
მა

2276 1004001

„ასკანის“ (ვანისქედის უბანი) 
ბენტონიტური თიხის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვანისქედი)

შპს „ასკანგელ 
ბენტონიტი“

ს/კ 406184926  
26.09.16     
03.02.31

ჯამური 
მოპოვება       
389 928 ტ

0.99 ჰა

0000150 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1003972  ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მთისპირი 2010“-
მა                                        
იჯარით გადასცა შპს 
ასკანგელ ალიანსს“



2277 1004002

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქუჩა #2)

შპს „თერჯოლის 
ავტოსატრანსპორ

ტო საწარმო“
ს/კ 231963042  

28.09.16     
29.09.41

1900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2278 1004003

მდ. ენგურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შამგონას მიმდებარედ)

უცხოური 
საწარმოს „ას 
ინშაათ-ნის 

საქართველოს 
რესპუბლიკის 
ფილიალი“

ს/კ 405112685  
28.09.16     
29.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
567 600 მ3

18.92 ჰა

2280 1004005

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე, წმ. გიორგის ქ. 
#82)

ფ/პ ნელი სიჭინავა
29.09.16     
30.09.41

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2281 1004006

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
და „ნიჩბისის“ ქვიშა, ხრეშის 
(I, II და III უბანი) მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო ხანდაკისა და სოფ. 
მირიანის მიმდებარედ)

შპს „სმ ჯგუფი“
29.09.16     
26.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
97 181 მ3

5.55 ჰა

1001125 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გლობალ 
ენტერპრაიზი“-მა

2282 1004008

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აჩინებულის ტერიტორია)

შპს „ევროპარკი“ ს/კ 202267983  
04.10.16     
05.10.41

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2283 1004011

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შროშას ტერიტორია)

ფ/პ მამუკა 
გორგაძე

10.10.16     
11.10.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2284 1004012

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუკუზანის ტერიტორია)

შპს „მარანული“
10.10.16     
11.10.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1862/ს 
22.11.17წ.

2285 1004013

მდ. ხობზე „შუა ხორშის“ 
ქვიშა, ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ხორშის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ენერჯი გრუპ“

ს/კ 400113925   
10.10.16     
11.10.21

ჯამური 
მოპოვება       

132 300 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.41 
(ორივე 
უბანზე) 

ჰა

2287 1004015

„ციხისძირის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ინერტი“ ს/კ 436032428  
10.10.16     
11.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
91 500 მ3

3.05 ჰა

2288 1004016

მდ. ყვირილაზე „ჩოლაბურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სიქთარვას მიმდებარედ)

შპს „ჩოლაბური“
10.10.16     
11.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
37 200 მ3

1.24 ჰა ვადა გაუვიდა

2290 1004018

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კირიხლოს მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

ს/კ 208153433  
10.10.16     
11.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
89 700 მ3

2.99 ჰა



2291 1004019

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
მიმდებარედ)

სს „სამშენებლო 
საწარმო 

გაერთიანება 
იმერეთი“

11.10.16     
12.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
44 700 მ3

1.49 ჰა ვადა გაუვიდა

2292 1004020

„დურაშის“ ტრავერტინის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დურაშის მიმდებარედ)

შპს „ინსტალ +“
11.10.16     
12.10.19

ჯამური 
მოპოვება       

4500 მ3
0.15 ჰა ვადა გაუვიდა

2293 1004021
მდ. ჩოლაბურის ქვიშა, ხრეშის 
(I და II უბანი) მოპოვება (ქ. 
თერჯოლის ტერიტორიაზე)

შპს „ბორანი“
11.10.16     
12.10.19

ჯამური 
მოპოვება       

38 100 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.27 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

ვადა გაუვიდა

2294 1004022

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარედ)

შპს „სენდ“ ს/კ 445490371  
11.10.16     
10.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
91 200 მ3

3.04 ჰა
1003964 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „DAR CAPITAL“-მა

2295 1004023

„წყალტუბოს“ თერმულ-
მინერალური წყლების 
საბადოზე ტურისტული და 
რეაკრეაციული 
მიზნებისათვის სასარგებლო 
წაიღისეულის გარეგანი 
მოხმარების (სამკურნალო 
აბაზანები) მიწიქვეშა 
მინერალური წყლების 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში)

სს 
„ბალნეოსერვისი“

ს/ნ 221269669  
11.10.16     
26.05.37

13 064 მ3/დღღ 23.85 ჰა

პირდაპირი მიყიდვის 
წესით                               
ბრძანებაში ცვლილება 
(საბანკო გარანტია)        
ბრძ.#885/ს 08.06.16წ.      
1000581 ლიცენზიაში 
ცვლილება 
(მოცულობის)



2296 1004024

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსხმის მიზნით და 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალუბნის ტერიტორია)

შპს „აქუა 
ჯორჯია“

ს/კ 402014627  
11.10.16     
12.10.41

6570 (ჩამოსხმის 
- 2920, 

სამეწარმეო - 
3650) 

მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2298 1004026

მდ. ფშავის არაგვზე 
„თვალივის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თვალივის მიმდებარედ)

შპს „უძილაურთა 
ჰესი“

ს/კ 446957794  
11.10.16     
12.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
59 700 მ3

1.99 ჰა

2299 1004027

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსხმის მიზნით და 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძირაგეულის ტერიტორია)

შპს „იწის წყალი“ ს/კ 402033063  
12.10.16     
13.10.41

5100 (ჩამოსხმის 
- 5000, 

სამეწარმეო - 
100) 

მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შევიდა ცვლილება     
ბრძ.№740/ს 03.06.19წ. 
(შესწავლის  ვადა - 5 
წელი)

2300 1004028

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ზ. 
გამსახურდიას გამზირზე 
(ყოფ. რუსთაველის გამზ. #60 
(174)

შპს „აქტივების 
მართვისა და 
განვითარების 

კომპანია“

ს/კ 405007200  
12.10.16     
13.10.41

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2302 1004030

მდ. ლაჯანურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გაგულეჩის მიმდებარედ)

შპს „სამშემენლო-
სამონტაჟო 

საექსპლუატაციო 
საწარმო 

ჩელიაბინსკტრანს
სიგნალის 

საქართველოს 
ფილიალი“

ს/კ 436034872 
17.10.16     
18.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
49 500 მ3

1.65 ჰა



2303 1004031

მდ. მტკვარზე „ყარათაკლიას“ 
(I, II, III და IV უბანი) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარათაკლიას მიმდებარედ)

შპს „ოლიმპი“
17.10.16     
18.10.17

ჯამური 
მოპოვება       

22 800 (ოთხივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.76 
(ოთხივეზ

ე) ჰა
ვადა გაუვიდა

2304 1004033

მდ. ბჟუჟაზე „ქვემო 
მაკვანეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო მაკვანეთის 
მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734 
18.10.16     
31.03.21

ჯამური 
მოპოვება       
76 200 მ3

2.54 ჰა
1003479 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა

2305 1004034

„ბექთაქარის“ ოქრო-
პოლიმეტალური საბადოდან 
სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში)

 შპს „არ ემ ჯი 
აურამაინ“  

ს/კ 405168740  
19.10.16     
13.10.41

ბექთაქარის 
საბადო: ოქრო-

11987.87კგ, 
ვერცხლი-

108712კგ, ტყვია-
27448ტ, თუთია-

57528ტ

სამთო - 
345, 7939 

ჰა         
მიწა - 

309.849 ჰა

შევიდა ცვლილება     
ბრძ.№414  23.10.13წ.    
შევიდა ცვლილება 
(შესწავლის ვადა 
გაეზარდა) ბრძ.#1784/ს 
10.11.15წ.                          
1000226 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა სს 
„ჯორჯიან კოპერ ენდ 
გოლდი“-ს                 
1003160 ლიცენზიის 
ცვლილება (მოპოვება)   
1003998 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კავკასიის სამთო 
ჯგუფი“-მა

2306 1004037

მდ. ნინოსხევის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

ფ/პ ანა გვალია
19.10.16     
20.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

0.5 ჰა ვადა გაუვიდა



2307 1004038

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდალის მიმდებარედ)

შპს „ღვინის 
კომპანია შუმი“

ს/კ 231244944  
19.10.16     
20.10.41

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2308 1004039

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხესულორის 
ტერიტორიაზე)

ამხანაგობა „დაგი“ ს/კ 229660248  
19.10.16     
20.10.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2309 1004040

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის ტერიტორიაზე)

ფ/პ აკაკი 
ზაქარეიშვილი

19.10.16     
20.10.41

400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2310 1004041

„ბირლიკის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბირლიკის მიმდებარედ)

ი/მ „ირაკლი 
რატიანი“

21.10.16     
22.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
37 500 მ3

1.25 ჰა ვადა გაუვიდა

2311 1004042

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
(უბანი ლუხუთა II) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარდუბანის ტერიტორია)

შპს „ქოროსი“
21.10.16     
05.12.16

ჯამური 
მოპოვება       
11 100 მ3

0.37 ჰა

1003159 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ საბა 
ვერულაშვილმა              
ვადა გაუვიდა

2312 1004043

მდ. ქვაბლიანის ქვიშა, ხრეშის 
(I და II უბანი) მოპოვება 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზარზმის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
21.10.16     
22.10.21

ჯამური 
მოპოვება       

98 700 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.29 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა



2313 1004044
მდ. დურუჯის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
მიმდებარედ)

შპს „კახური 
ღვინის სახლი“

24.10.16     
25.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
30 300 მ3

1.01 ჰა ვადა გაუვიდა

2314 1004045

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, 2 ხეივნის ქ. 
#2)

შპს „ნეპტუნი“ ს/კ 204406794   
24.10.16     
25.10.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2315 1004046
მდ. რიონზე „ძველი რიონის“ 
ქვიშის მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე)

შპს „რიონი +“
25.10.16     
26.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
43 800 მ3

1.46 ჰა ვადა გაუვიდა

2316 1004047

მდ. მტკვარზე „ხიდისთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისთავის 
მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“
25.10.16     
26.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
59 400 მ3

1.98 ჰა
გაქუმდა ბრძ.#1817/ს 
18.12.18წ.

2317 1004048

„აბულის“ ქვიშა, ხრეშის (I, Ii 
და III უბანი) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აბულისა და სოფ. ბუზავეთის 
მიმდებარედ)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

ს/კ 223352930  
25.10.16     
26.10.36

ჯამური 
მოპოვება       

308 400 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

6.15 ჰა

2318 1004049

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტყაჩირის მიმდებარედ)

ფ/პ მზია სიგუა
25.10.16     
26.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
49 200 მ3

1.64 ჰა ვადა გაუვიდა



2319 1004050

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
სეხნიაშვილი

25.10.16     
26.10.41

3650 
მ3/წელიწადში

007 ჰა

2320 1004051

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, დ. 
აღმაშენებლის ქუჩა #145ა)

ფ/პ აკაკი 
ხურცილავა

25.10.16     
26.10.41

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2321 1004052

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
ცხინვალის გზატკეცილის მე-
3 კილომეტრის 
ტერიტორიაზე)

შპს „აპოლონი“ ს/კ 417881938  
25.10.16     
26.10.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2322 1004053

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ლანჩხუთის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას 
ქუჩა #36)

ფ/პ დავით დარჩია
25.10.16     
26.10.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1799/ს 
04.11.16წ.

2323 1004054

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბაღდათის 
ტერიტორიაზე, მერაბ 
კოსტავას ქ. #11)

ფ/პ პავლუზი 
გუმბერიძე

25.10.16     
26.10.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2324 1004055

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
ტერიტორიაზე, ა. ყაზბეგის 
ქუჩა #3)

ფ/პ ტარიელ 
გეგენავა

25.10.16     
26.10.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2325 1004056

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წილკნის მიმდებარედ)

შპს „გენუინ 
ბრევინგ კომპანი“

ს/კ 405070694  
25.10.16     
17.04.35

18 250      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „ჯორჯიან 
ბევერიჯ კომპანი“-ზე 
გაცემული 1002420 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

2326 1004057

„ჩატალუდორის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბურნაშეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ზურაბ 
ალშიბაია

25.10.16     
24.04.27

ჯამური 
მოპოვება   
151900 მ3

2,17 ჰა

00552 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
ფ/პ ალექსანდრე 
ალშიბაიაზე გაცემული 
1003900 ლიცენზია 
გადაფორმდა

2327 1004058

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის  
ტერიტორიაზე, გრიბოედოვის 
ქუჩა #55ა)

შპს „ეკომედი“ ს/კ 202455093  
25.10.16     
26.10.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2328 1004059

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, 
გამსახურდიას გამზ. #19)

შპს 
„დამოუკიდებელი 

ტელე-რადიო 
კომპანია ოდიში“

ს/კ 219995600   
25.10.16     
26.10.41

3600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2329 1004061

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ძველი 
გვირაბი“

ს/კ 241564062  
25.10.16     
26.10.21

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2330 1004062

მდ. ნენსკრას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეკალმახის მიმდებარედ)

შპს „ლიდერი +“ ს/კ 400121319  
25.10.16     
26.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
124 200 მ3

4.14 ჰა

2331 1004063

მდ. ქსანზე „აღაიანის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „რიყე 2012“ ს/კ 400046856  
25.10.16     
26.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
107 400 მ3

3.58 ჰა

2332 1004065

მდ. მტკვარზე „აღთაკლიას“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაკლიას მიმდებარედ)

შპს „ელანი“
25.10.16     
26.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
35 100 მ3

1.17 ჰა ვადა გაუვიდა

2333 1004066

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარდენახის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კარდენახის 
მარანი“

ს/კ 427716572   
26.10.16     
27.10.41

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2334 1004067

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორიაზე)

შპს „ჯეო მეტალი“
26.10.16     
27.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
33 900 მ3

2.26 ჰა ვადა გაუვიდა



2336 1004069

მდ. მტკვარზე „ამბაროვკის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ამბაროვკის მიმდებარედ) 

ფ/პ ვალერი 
ხვედელიძე       

27.10.16     
03.09.19

ჯამური 
მოპოვება      
120 600 მ3

4.02 ჰა

1001766 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„სითი 
დეველოპმენტი“-ს         
1002385 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“-მა

2337 1004070

მდ. მტკვარზე „ხიდისთავის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისთავის 
მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“
01.11.16     
20.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
83 100 მ3

2.77 ჰა

1004036 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1815/ს 
18.12.18წ.

2339 1004072

„ჭრებალოს“ თაბაშირის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტშიუ, სოფ. 
ჭრებალო)

შპს „ჯეო გიფსი“
01.11.16     
30.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
49 998 ტ

0,28 ჰა

100664 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ნერგებმა“                        
100985 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ერთობლივი 
საქმიანობის 
ამხანაგობა „სუპერ 
გიფსუმ“-მა                      
ვადა გაუვიდა

2340 1004074

„ჭრებალოს“ თაბაშირის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭრებალო)

შპს „ჯეო გიფსი“
02.11.16     
30.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
52 225 ტ

0.28 ჰა

100664 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა 
„სუპერ გიფსუმ“-ს          
100984 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნერგები“-მა             
იჯარით გადასცა შპს 
„ტრანსპორტერი“-ს 
(ს/კ 412726992) 2018 
წლის 31 დეკემბრამდე



2341 1004075

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
02.11.16     
03.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
202 000 მ3

4.04 ჰა

შპს „სილამაზის და 
ესტეტიკის სტუდიო 
ოჯჯი“-ზე გაც. 1002697 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს        
1002801 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სილამაზის და 
ესტეტიკის სტუდიო 
ოჯჯი“-მა

2342 1004076

თაბაშირის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაჯის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჯეო გიფსი“
02.11.16     
11.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
17 490 ტ

0,73 ჰა

00903 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნერგები“-მა             
ვადა გაუვიდა

2343 1004077

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა მესხეთი)

შპს „ტოგო 99“ ს/კ 421271359  
04.11.16     
05.11.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2344 1004078

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ამბრილაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სადმელი)

შპს „საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია“

ს/კ 230866783
08.11.16     
09.11.41

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2345 1004079

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მისაქციელის (ახალუბნის 
მხარეს) მიმდებარედ)

შპს „კავკასუს 
ორგანიკ ფრუტს“

ს/კ 405089210  
10.11.16     
11.11.41

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2346 1004080

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, გრიბოედოვის 
ქუჩა #6)

შპს „ქეი კარგო“ ს/კ 412708459  
10.11.16     
11.11.41

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2347 1004081

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნაზი 
ჯაველიძე

10.11.16     
11.11.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2349 1004083

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მზისგულის ტერიტორიაზე)

შპს „ჯორჯიან 
სპირიტ კომპანი“

ს/კ 405155139  
10.11.16     
11.11.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2351 1004085
მდ. ლოჭინის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისში, სოფ. 
ვაზიანი)

შპს „პი ემ 
მოტორს“

15.11.16     
14.02.17

ჯამური 
მოპოვება       

6200 მ3
0.47 ჰა

1000412 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა ძამაშვილმა     
1000713 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტექიმპექსი“-მა   
1002906 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იუნივერსალ 
ტრეიდინგ ჯორჯია“-მ



2352 1004086

„ქვახვრელის“ ქვიშის  (I და II 
უბანი) მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვახვრელის მიმდებარედ)

შპს „ვერელი +“
16.11.16     
17.11.19

ჯამური 
მოპოვება       

42 300 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.41 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

ვადა გაუვიდა

2353 1004087

მდ. რიონზე „შუა ბაშის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ბაშის მიმდებარედ)

შპს „ვესტ 
კონსტრაქშენი“

21.11.16     
01.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
100 200 მ3

3.34 ჰა

1001703 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1904/ს 
02.12.16წ.

2354 1004088

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იმირის ტერიტორიაზე)

შპს „სოგური“
21.11.16     
22.11.41

750 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1577/ს 
13.12.19წ.

2355 1004090

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „დალა 73“     
22.11.16     
09.07.18

ჯამური 
მოპოვება       

5318 მ3
1.31 ჰა

1001254 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ევერესტს“                       
1001271 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა 
კლდიაშვილმა                 
1002984 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა     ი/მ 
„ალექსანდრე აბესაძე“-
ს

2356 1004091

„სოფ. ძველის“ (I და II უბანი) 
ანდეზიტ-ბაზალტების 
(ლოდნარი) მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ძველის მიმდებარედ)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“
ს/კ 236037962  

22.11.16     
18.10.21

ჯამური 
მოპოვება       

33 200 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.66 ჰა
1004032 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მტკვარი ჰესი“-მა



2357 1004092

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, შინდისის 
გზატკეცილის მე-2 კმ-ზე ჭა 
და ჭაბურღილი)

ფ/პ თამაზ 
ქოქოშვილი

22.11.16     
26.02.26

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1003411 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გორელლი“-მა               
გაუქმდა ბრძ.#86/ს 
31.01.17წ.

2358 1004093

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, შინდისის 
გზატკეცილის მე-2 კმ-ზე ჭა 
და ჭაბურღილი)

 შპს „გორელლი“   ს/კ 217892902  
22.11.16     
26.02.26

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003411 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა     ფ/პ 
თამაზ ქოქოშვილს

2359 1004094

მდ. ლოჭინის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძე)

შპს „პი ემ 
მოტორს“

22.11.16     
14.02.17

ჯამური 
მოპოვება       
3870.98 მ3

1.04 ჰა

1000413 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა ძამაშვილმა     
1000476 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 
შინჯიკაშვილმა               
1000702 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტექიმპექსი“-მა    
1002890 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იუნივერსალ 
ტრეიდინგ ჯორჯია“-მ

2360 1004095

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „#7 
სამშენებლო 
ბრიგადა“

22.11.16     
23.10.19

ჯამური 
მოპოვება      

2000 მ3
2.72 ჰა

1001928 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“-მა                  
1002016 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-მა



2361 1004096

„რატევანი I“-ის ბაზალტის 
საბადოზე ბაზალტის ქვის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რატევანის მიმდებარედ)

შპს „მარმარილო“ ს/კ 236069231 
22.11.16     
11.03.26

ჯამური 
მოპოვება       
108 417 მ3

35.0 ჰა

00754 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინტერმშენმა“    
00953 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაზალტი 2006“-მა

2362 1004097

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ანანურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისძირის მიმდებარედ)

შპს „Mining +“ ს/კ 406054950  
22.11.16     
23.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
225 300 მ3

7.51 ჰა

2363 1004098

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერჯევის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ამირან 
კაპანაძე“

ს/კ 
38001003604   

22.11.16     
23.11.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2364 1004100

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გრიგოლეთის ტერიტორიაზე)

შპს „ემბე“ ს/კ 233644991  
22.11.16     
23.11.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2365 1004101

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ნიკეას 
ქუჩაზე, მე-2 შესახ. #18ა)

ფ/პ ანზორი 
ბერიშვილი

22.11.16     
23.11.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2366 1004102

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „მერს 2016“ ს/კ 432544044  
22.11.16     
23.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
180 300 მ3

6.01 ჰა

2367 1004103

მდ. მტკვარზე „ცხრამუხის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვიშხეთის მიმდებარედ)

შპს „ჩინეთის 
რკინიგზის 23-ე 
ბიუროს ჯგუფი-ს 
მუდმივმოქმედი 

ფილიალი“

ს/კ 404385385  
24.11.16     
25.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
127 500 მ3

4.25 ჰა

2368 1004104

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ავთანდილ 
უნაფქოშვილი

24.11.16     
25.11.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#225/ს       
18.02.19წ.

2369 1004105

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, 
გურამიშვილის ქუჩის #10ა)

ფ/პ თენგიზ 
გოგუაძე

28.11.16     
29.11.41

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2370 1004106

ბარიტშემცველი 
ტექნოგენური ნარჩენების 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ირის მიმდებარედ)

შპს „ენარგიტი“ ს/კ 405005710  
01.12.16     
02.12.36

ჯამური 
მოპოვება       
143 640 ტ

0.63 ჰა
სალიცენზიო პირობის 
შეცვლა                 
ბრძ.#1833/ს 20.12.18წ.



2371 1004107

ვულკანური წიდის მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ორგორას მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ლია 
ოდიშვილი

01.12.16     
15.04.26

ჯამური 
მოპოვება       
12 000 მ3

1,47 ჰა

00068 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ოლეგ 
თათეშვილმა                   
00257 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ომო-2006“-მა    
გაუქმდა ბრძ.#126/ს 
03 02 20წ

2373 1004109

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „#7 
სამშენებლო 
ბრიგადა“

ს/კ 437066452  
01.12.16     
03.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

1500 მ3
0.96 ჰა

1002697 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „სილამაზის და 
ესტეტიკის სტუდიო 
ოჯჯი“-მ                           
1002802 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-მა

2374 1004110

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუბისწყლის ტერიტორიაზე)

შპს „აგრო +“ ს/კ 412711757  
01.12.16     
02.12.41

50 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2375 1004111

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
ცხინვალის გზატკეცილის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ქეთევან 
გოგინაშვილი

01.12.16     
02.12.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2376 1004112

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ლომოურის 
მე-2 ჩიხის #4 (ნაკვეთი #2)

შპს „თბომშენი“ ს/კ 212681249  
01.12.16     
02.12.41

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2377 1004114

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მირიანი 
გოგოლაშვილი

02.12.16     
03.12.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2378 1004115

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაბალის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნოვრუზ 
ნოვრუზოვი“

ს/კ 
25001007960   

02.12.16     
03.12.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2379 1004116

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, შინდისის 
გზატკეცილის მე-3 კმ)

შპს „გელდიკო“
02.12.16     
03.12.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2380 1004117

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის ტერიტორიაზე)

შპს „მუხნარი-
2007“

ს/კ 231947711  
02.12.16     
03.12.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2381 1004118

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეკლათის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ინდიკო“ ს/კ 239862298  
02.12.16     
03.12.41

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2382 1004119

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმის მიმდებარედ)

შპს „თიმალი“ ს/კ 205268921  
02.12.16     
03.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
76 500 მ3

2.55 ჰა



2383 1004120

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „ფენიქსი“ ს/კ 405047337  
02.12.16     
03.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
100 200 მ3

3.34 ჰა

2384 1004122

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქ. #76 (ორი ჭა)

შპს „სამეგობრო“ ს/კ 217874619  
02.12.16     
03.12.21

40 000 (ორივე 
ჭაზე ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2385 1004123

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ორახელაშვილის ქუჩა #14, 
ნაკვეთი #2)

შპს 
„ქუთსაწვავსერვის

ი“
ს/კ 212859423  

05.12.16     
06.12.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2386 1004124

მდ. ხობის ქვიშა, ხრეშის (I, II, 
III, IV, V, Vi და VII უბანი) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიფულის მიმდებარედ)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

ს/კ 244559722  
05.12.16     
06.12.21

ჯამური 
მოპოვება       

86 700 (შვიდივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.89 
(შვიდივე 
უბანზე) 

ჰა

2387 1004125

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიას მიმდებარედ)

შპს „ახალი სერვის 
ჯგუფი“

05.12.16     
01.08.17

ჯამური 
მოპოვება       
48 900 მ3

1.63 ჰა

1000739 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ალბეგ სალაღაიამ           
1000759 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გელა კობალაძემ   
1002735 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახა გაგუამ



2388 1004126

მდ. მაშავერას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კაზრეთის მიმდებარედ)

სს „RMG Copper“ ს/კ 225358341  
06.12.16     
07.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
31 200 მ3

1.04 ჰა ვადა გაუვიდა

2389 1004129

მდ. რიონზე „შარდომეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შარდომეთი)

შპს „ცოტნე XXI“
07.12.16     
31.10.17

ჯამური 
მოპოვება       
73 436 მ3

3.43 ჰა

1000871 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსმეტალი“-მა      
იჯარით გადასცა შპს 
„ცოტნე“-ს (ონი, სოფ. 
სორი, ს/კ 437978460) 
2016 წლის 26 
ივლისიდან ერთი 
წლით                              
1003074 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსთავი ჯგუფი“-
მა

2390 1004130

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. საჩხერეში, თამარ 
მეფის ქუჩაზე)

ფ/პ ირაკლი 
კომლაძე

08.12.16     
09.12.41

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2391 1004132

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის ტერიტორიაზე)

ფ/პ თეონა 
ხონელიძე

09.12.16     
10.12.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2392 1004133

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატანების (შეკვეთილი) 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ დარიკო 
ფრუიძე

12.12.16     
13.12.41

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2394 1004135

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს „კორდი“ ს/კ 219630567  
12.12.16     
13.12.21

ჯამური 
მოპოვება       

90 300 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.01 ჰა

2395 1004136

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, შინდისის 
გზატკ.მე-3 კმ)

შპს „ხორც 
კომბინატი“

ს/კ 417888432  
12.12.16     
13.12.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2396 1004137

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო სიმონეთის 
ტერიტორია)

შპს „ქოროსი“ ს/კ 406175981  
12.12.16     
05.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
78 300 მ3

2.61 ჰა

1003158 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ საბა 
ვერულაშვილმა              
ყადაღა დაედო 
აღსულების 2020 წლის 
31 მარტის წერილით

2397 1004140

მდ. ჭანისწყლის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯიხაშკარის მიმდებარედ)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“

12.12.16     
13.12.18

ჯამური 
მოპოვება       
18 900 მ3

0.63 ჰა ვადა გაუვიდა



2398 1004142

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სადახლოს ტერიტორიაზე)

შპს „მარნეულის 
სოფწყალი“

ს/კ 434158163   
12.12.16     
13.12.41

730 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2399 1004143

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩხორიას ტერიტორიაზე)

შპს „გემუანი“ ს/კ 401954328
12.12.16     
13.12.41

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2400 1004144

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, ჯორბენაძის ქ. 
#37)

შპს „გეორგია XXI“ ს/კ 217893475  
12.12.16     
13.12.41

12 775 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2401 1004145

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ამაღლების ტერიტორიაზე)

ფ/პ მირზა 
ბიბიჩაძე

12.12.16     
13.12.41

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2402 1004147

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალკახათის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლაშა 
კვარაცხელია“

ს/კ 
19001052496   

12.12.16     
13.12.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2403 1004148

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წალენჯიხაში, 
თამარ მეფის ქუჩაზე)

ი/მ „ნინო 
თვალვაძე“

ს/კ 
51001007206   

12.12.16     
13.12.41

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2404 1004149

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე 
ავტომშენებლის ქუჩა #88, 
ნაკვეთი #7-2-1)

შპს „ქუთაისის 
ავტომექანიკური 

ქარხანა“
ს/კ 202236794  

12.12.16     
13.12.41

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2406 1004151

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე (ოთხი 
ჭაბურღილი)

შპს „ელეგანტი“ ს/კ 237076891  
12.12.16     
13.12.41

4500 (ოთხივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2407 1004152

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გრაკალის მიმდებარედ)

შპს „დავითი“ ს/კ 432543526  
12.12.16     
13.12.21

ჯამური 
მოპოვება       

140 100 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.67 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

2408 1004153

მდ. ჭიშურისა და მდ. 
ყვირილის შესართავთან 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელის მიმდებარედ)

ფ/პ იმედა ლანჩავა
12.12.16     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
13 875 მ3

0.68 ჰა

1001100 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ინეზა ზამთარაძემ   
ვადა გაუვიდა

2409 1004154

მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გორაბერეჟოულის 
მიმდებარედ)

შპს „ედრი 
ჰოლდინგი“

ს/კ 405047113  
12.12.16     
13.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
90 900 მ3

3.03 ჰა

2410 1004155

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა ქანდას 
ტერიტორიაზე)

შპს „თევზი 
მუხრანი“

ს/კ 402020638  
13.12.16     
14.12.41

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2411 1004156

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელის ტერიტორიაზე)

შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზი“

15.12.16     
16.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
47 700 მ3

1.59 ჰა ვადა გაუვიდა

2412 1004158

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი მუღანლოს 
მიმდებარედ)

შპს „რუსთავის 
წყალი“

ს/კ 216323351  
19.12.16     
20.12.41

34 000 000 (21-
ივე უბანზე 
ერთად) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2413 1004159

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „თ. გ.“
20.12.16     
21.12.18

ჯამური 
მოპოვება       
26 100 მ3

0.87 ჰა ვადა გაუვიდა

2414 1004160

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჭრეთის (სანგალი) 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზაზა 
ჯაფიშვილი

12.12.16     
13.12.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2415 1004161

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბებნისის ტერიტორიაზე)

შპს „ბიემჯი“ ს/კ 440887499  
19.12.16     
20.12.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2416 1004162

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
ცხინვალის გზატკეცილის 1 კმ-
ზე)

ფ/პ ნანი 
პაპუკიშვილი

20.12.16     
21.12.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2417 1004163

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზაზა კობახიძე
21.12.16     
05.08.26

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003813 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

2418 1004164

მდ. ძირულას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შორაპანის მიმდებარედ)

ფ/პ თეიმურაზ 
პერანიძე

21.12.16     
22.12.18

ჯამური 
მოპოვება       
19 800 მ3

0.66 ჰა ვადა გაუვიდა

2419 1004165

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნატალია 
პერანიძე

21.12.16     
22.12.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2420 1004166

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსის ტერიტორიაზე)

შპს „სანიმა“ ს/კ 433646940  
21.12.16     
22.12.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2421 1004167

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „გონიო“ ს/კ 236037677   
21.12.16     
22.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
45 300 მ3

1.51 ჰა ვადა გაუვიდა



2422 1004168

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძევერას ტერიტორიაზე)

შპს 
„აგროქართლი“

ს/კ 218045764   
21.12.16     
22.12.41

219 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2423 1004169

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეორე სვირის მიმდებარედ)

შპს „ბორანი“ ს/კ 231960296  
21.12.16     
22.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

2.0 ჰა

2424 1004170

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტყვიავის ტერიტორიაზე)

შპს „ანტონი და 
კომპანია“

ს/კ 218033214 
21.12.16     
22.12.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2425 1004171

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხას ტერიტორიაზე)

ი/მ „აბესალომ 
ოქროაშვილი“

ს/კ 
57001003035   

21.12.16     
22.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
31 200 მ3

1.04 ჰა ვადა გაუვიდა

2427 1004173

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის (I, II, 
III და IV უბანი) მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოძისის მიმდებარედ)

შპს „ამბ ჯგუფი“ ს/კ 400137259  
21.12.16     
22.12.21

ჯამური 
მოპოვება       

361 800 
(ოთხივე 

უბანზე ერთდა) 
მ3

12.06 
(ოთხივეზ
ე ერთად) 

ჰა



2428 1004174

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

ი/მ „სიკო 
მეხუზლა“

22.12.16     
09.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
20 000 მ3

2.02 ჰა

1001254 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ევერესტს“                       
1001271 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა 
კლდიაშვილმა                 
1002984 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დალა 73“-მა                   
1004089 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ალექსანდრე 
აბესაძე“--მ

2429 1004175

მდ. ხობის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბიას 
მიმდებარედ)

შპს „კარიერი“ ს/კ 244563352   
22.12.16     
23.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
136 800 მ3

4.56 ჰა

2431 1004178

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქუჩა #38)

შპს „რეფერალური 
დახმარების 
ცენტრი“

ს/კ 401946784   
22.12.16     
23.12.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2433 1004180

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძევერას ტერიტორიაზე)

კოოპერატივი 
„ახალი 

ჰორიზონტი“
ს/კ 417885676  

23.12.16     
24.12.41

31 025 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2434 1004181

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ნიკეას 
ქუჩა #4, ჩიხი 4 (ნაკვეთი 1-1-1-
1-2, ორი ჭა)

შპს „ანი“ ს/კ 212819360   
23.12.16     
24.12.41

10 950 (ორივე 
ჭაზე ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა



2435 1004182

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, 
დ.აღმაშენებლის  სახელობის 
საერთაშორისო აეროპორტის, 
კოპიტნარის ს/დ #1 
აეროდრომის ტერიტორიაზე 
(ორი ჭაბურღილი)

შპს „საქართველოს 
აეროპორტების 
გაერთიანება“

ს/კ 404389693  
23.12.16     
24.12.41

109 500 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2436 1004183

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე (ორი 
ჭაბურღილი)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“
ს/კ 236037962   

23.12.16     
24.12.41

43 800 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2437 1004184

მდ. ჭანისწყლის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯიხაშკარის მიმდებარედ)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“

23.12.16     
24.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
11 400 მ3

0.38 ჰა ვადა გაუვიდა

2438 1004185

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალგეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბარის 
ორუჯოვი

26.12.16     
27.12.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2439 1004186

მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გორაბერეჟოულის 
მიმდებარედ)

შპს „აკეთი“ ს/კ 437066657  
29.12.16     
30.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
302 700 მ3

10.09 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/69923 წერილით



2440 1004187

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

სს 
„ჯანმრთელობა“

ს/კ 204386823  
29.12.16     
30.12.41

12 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2441 1004188

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შუხუთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლაშა 
რამიშვილი

30.12.16     
31.12.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2442 1004189

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „მერს 2016“ ს/კ 432544044  
30.12.16     
31.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
57 900 მ3

1.93 ჰა

2443 1004190

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ელისი-2015“ ს/კ 405114816  
30.12.16     
31.12.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2444 1004192

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისში, 9 
აპრილის ქ. #1ბ-
ში/ქ.ქუთაისში, 9 აპრილის ქ. 
#1ბ-ს ჩრდილო-
აღმოსავლეთით/ქ.ქუთაისში, 
რუსთაველის გამზირზე, 
გზაგამტარი ხიდის 
მიმდებარედ (ნაკვეთი #3)

ფ/პ მადონა 
ბასილაძე

30.12.16     
31.12.41

14 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2446 1004194

„აწყურის“ ქვიშაქვებისა და 
ტუფოქვიშაქვების მოპოვება 
(ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აწყურის მიმდებარედ)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია 

ივერთმშენი +“
ს/კ 400180059  

30.12.16     
31.12.26

ჯამური 
მოპოვება       
145 500 მ3

2.91 ჰა

2447 1004195

„სოფ.წითელუბნის“ 
კონგლომერატის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წითელუბნის მიმდებარედ)

შპს „ბიჭვინთა 
2008“

ს/კ 200257747  
30.12.16     
31.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
31 200 მ3

0.78 ჰა ვადა გაუვიდა

2448 1004196

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარედ)

შპს „კერა“ ს/კ 404980810  
30.12.16     
31.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
86 400 მ3

2.88 ჰა

2449 1004197

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუმბრას ტერიტორიაზე)

ფ/პ უშანგი 
ბზიკაძე

30.12.16     
31.12.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2450 1004198

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საგურამოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „საგურამოს 
საფეხბურთო 
კომპლექსი“

ს/კ 205171696  
30.12.16     
31.12.41

70 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2451 1004199

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ამაზონები“ ს/კ 212684399  
30.12.16     
31.1241

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2452 1004200

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსნის მიმდებარედ)

შპს „ბეტლაინი“
03.01.17     
04.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
17 400 მ3

0.58 ჰა ვადა გაუვიდა

2453 1004201

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქუტირის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ანზორი 
მამარდაშვილი

04.01.17     
05.01.42

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმად ბრძ.#1237/ს 
02.10.19წ.

2454 1004202

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კულაშის ტერიტორიაზე)

ფ/პ შოთა სტურუა
05.01.17     
06.01.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2455 1004203

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ აბელ მოქია
09.01.17     
05.08.26

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1003816 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1740/ს 
29.11.18წ.

2456 1004204
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია)

ი/მ „ალიკო 
ჩაკვეტაძე“

ს/კ 
60002002217   

10.01.17     
26.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
78 000 მ3

2.6 ჰა

1003332 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ალექსანდრე 
ზინჩენკოს                        
1003939 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავითი 
ჯანგავაძემ   



2457 1004205

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

შპს „თოლია“ ს/კ 237077685   
10.01.17     
11.01.42

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2458 1004206
მდ. მტკვარზე „ავჭალის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება (ქ 
თბილისის ტერიტორია)

შპს „მ-დ და 
კომპანია“

10.01.17     
28.12.17

ჯამური 
მოპოვება       
85 916 მ3

3.41 ჰა

1000951 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ უჩა წიკლაურმა      
1000991 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბემა“-მ                      
1002933 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ პაატა 
ულუმბელაშვილმა

2459 1004207

სოფ. განახლების ანდეზიტ-
დაციტების (ღორღი) 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
განახლების მიმდებარედ)

შპს „ცეკური“
11.01.17     
12.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
13 300 მ3

0.19 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1442/ს 
14.09.17წ.

2460 1004208

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შაუმიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მარნეულის 
სოფწყალი“

ს/კ 434158163  
12.01.17     
13.01.42

730 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2461 1004210

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჟინვალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ავთანდილ 
წამალაიძე

13.01.17     
14.01.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2462 1004212

მდ. ხობისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხურის ტერიტორია)

ფ/პ ირაკლი 
თოლორდავა

13.01.17     
14.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
17 700 მ3

0.59 ჰა ვადა გაუვიდა

2464 1004217

„უწლევის“ დიაბაზის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. უწლევი)

შპს „არსი“ ს/კ 405048906  
13.01.17     
03.08.32

ჯამური 
მოპოვება       
21 496 მ3

0.43 ჰა

1000757 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ტრისტან 
შუკაკიძემ                         
1001789 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მინერალი“-მა

2465 1004218

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რბონას მიმდებარედ)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

ს/კ 
57001002406 

16.01.17     
17.01.22

ჯამური 
მოპოვება       
87 300 მ3

2.91 ჰა

2466 1004219

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარედ)

შპს „MJM“ ს/კ 400051858  
16.01.17     
17.01.22

ჯამური 
მოპოვება       
63 600 მ3

2.12 ჰა

2467 1004220

„კრწანისის“ ქვიშა-ხრეშის (I, 
II, III და IV უბანი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018 
17.01.17     
18.01.22

ჯამური 
მოპოვება       

217 000 
(ოთხივე 

უბანზე ერთად) 
მ3

4.34 
(ოთხივეზ
ე ერთად) 

ჰა



2468 1004222

„აბანოს“ დოლომიტისა და 
დოლომიტიზირებული 
კირქვის მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კობის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
20.01.17     
21.01.22

ჯამური 
მოპოვება       

76 050 ტონა
2.82 ჰა

2469 1004223

მდ. ბურსას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუჭატანის მიმდებარედ)

შპს „კახური 
ღვინის სახლი“

23.01.17     
24.01.18

ჯამური 
მოპოვება       
13 800 მ3

0.46 ჰა ვადა გაუვიდა

2470 1004224

მდ. ოჩხომურის ქვიშა-ხრეშის 
(I, II და III უბანი) მოპოვება 
(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „ჩხოროწყუს 
საგზაო 

სამმართველო“
ს/კ 242262065  

23.01.17     
24.01.20

ჯამური 
მოპოვება       

43 200 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.44 ჰა ვადა გაუვიდა

2471 1004225

მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზომლეთის მიმდებარედ)

შპს „აკეთი“ ს/კ 437066657
24.01.17     
25.01.22

ჯამური 
მოპოვება       
362 700 მ3

12.09 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/69923 წერილით

2472 1004226

მდ. სუფსაზე „ნაგომარის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაგომარის მიმდებარედ)

შპს „აკეთი“ ს/კ 437066657
25.01.17     
26.01.22

ჯამური 
მოპოვება       
235 500 მ3

7.85 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/69923 წერილით

2473 1004227

მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო აკეთის მიმდებარედ)

შპს „ახალი 
ქარხანა“ 

ს/კ 433647495  
26.01.17     
31.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
36 000 მ3

1.2 ჰა

1003643 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აკეთი“-მა                 
1003701 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა



2474 1004229

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭაბუკიანის მიმდებარედ)

შპს „ალაზანი 
გრუპი“

ს/კ 427734730  
26.01.17     
27.01.22

ჯამური 
მოპოვება       
51 900 მ3

1.73 ჰა

2475 1004230

„სააკაძის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ინერტული 
მასალები და 
ლოჯისტიკა“

ს/კ 406151453  
27.01.17     
28.01.22

ჯამური 
მოპოვება       
145 000 მ3

1.45 ჰა

2476 1004231

მდ. ქვაბლიანის ქვიშა-ხრეშის 
(I და II უბანი) მოპოვება 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კახარეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „არალი“ ს/კ 222725807  
27.01.17     
28.01.22

ჯამური 
მოპოვება       

120 300 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.01 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

2477 1004232

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს ტერიტორიაზე, 
ვაჟა-ფშაველას ქ. #55 (ორი 
ჭაბურღილი)

შპს „ბლექ სი-2009“ ს/კ 245623758  
31.01.17     
01.02.42

15 000 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2478 1004233

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ანანურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარედ)

შპს „ქვაკუთხედი 
2013“

ს/კ 404454201
31.01.17     
01.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
179 400 მ3

5.98 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#567/ს 
29.05.20წ.



2479 1004234

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდველას 1 ქუჩის #125)

ფ/პ ნოდარ 
სიორდია

02.02.17     
03.02.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2480 1004235

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. #108)

ფ/პ ვარლამ 
შენგელია

02.02.17     
03.02.42

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2481 1004236

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წალენჯიხაში, 
წმინდა ნინოს ქუჩაზე 
(ყოფილი ინტერნატის ეზო)

ფ/პ გოჩა შანავა
02.02.17     
03.02.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2482 1004237

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წყალტუბოს 
ტერიტორიაზე, 
ზაალიშვილის ქ. #30 (სამი 
ჭაბურღილი)

შპს „სანატორიუმი 
წყალტუბო“

ს/კ 221273967  
02.02.17     
03.02.42

7300 (სამივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2484 1004239

მდ. ლაჯანურის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გაგულეჩის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898  
06.02.17     
13.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
56 100 მ3

1.87 ჰა

1004138 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან სვანაძემ     
ყადაღა დაედო



2485 1004241

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალპანას მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898  
06.02.17     
14.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
54 300 მ3

1.81 ჰა

1004215 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან სვანაძემ        
ყადაღა დაედო      

2486 1004242

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარედ)

შპს „იორი 2008“ ს/კ 206331049  
06.02.17     
07.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
245 100 მ3

8.17 ჰა

2487 1004244

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. #22)

ფ/პ ვიქტორ 
ცქიფურიშვილი

06.02.17     
07.02.42

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2488 1004245

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუმბრას ტერიტორიაზე)

შპს „მინერალი“ ს/კ 221299609  
06.02.17     
07.02.42

2920 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2489 1004246

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯიემსი“ ს/კ 412695837  
06.02.17     
07.02.42

73000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2490 1004247

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
შ.პირველის ქუჩაზე მე-2 
შესახ.#4, შ.პირველის ქუჩა 
#2ა, შ.პირველის ქუჩა 2 
შესახ.#2, ფხაკაძის ქ. #16)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514  

06.02.17     
07.02.42

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2491 1004249

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ანანური“-ს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისძირის მიმდებარედ)

შპს „Mining+“ ს/კ 406054950  
06.02.17     
07.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
207 000 მ3

6.9 ჰა

2492 1004250

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე, ორი ჭა)

შპს „ვუდმენ“ ს/კ 229725777  
06.02.17     
07.02.42

730 (ორივე 
ჭაზე ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2494 1004253

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქირაჩ-მუღანლოს 
მიმდებარედ)

შპს „დიდოსტატი“ ს/კ 216314995  
08.02.17     
09.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
69 900 მ3

2.33 ჰა

2495 1004254

„კასპის“ კირქვის (საცემენტე) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომი)

შპს „ჯორჯიან 
ცემენტი“

10.02.17     
04.01.32

ჯამური 
მოპოვება       

2 294 480 (I 
უბანზე - 768 

200; II უბანზე - 
1 526 280) ტ

8.87 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

1000337 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
აღაპიშვილმა                   
1000394 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



2496 1004255

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
#18, ნაკვეთი #3-1)

ფ/პ მადონა ღაჭავა
10.02.17     
11.02.42

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2497 1004256

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
#31

ფ/პ ნათელა 
ტუღუში

10.02.17     
11.02.42

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2498 1004257

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნოდარ მესხი“
ს/კ 

57001028250
10.02.17     
11.02.42

1170 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2499 1004258

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
სულხან-საბას გამზირზე, #81-
ის დასავლეთით, ნაკვეთი #1 
(24/114)

ფ/პ ჯაბა გვეტაძე
10.02.17     
11.02.42

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2500 1004259

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ სულიკო 
სვანაძე

10.02.17     
11.02.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2501 1004260

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქარელის 
ტერიტორიაზე, ნინოშვილის 
ქ. #31)

ფ/პ თეიმურაზ 
საზანდრიშვილი

10.02.17     
11.02.42

5110 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2502 1004262

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“
ს/კ 217890584  

10.02.17     
11.02.42

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2503 1004263

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყარის ტერიტორიაზე

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514  

10.02.17     
11.02.42

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2504 1004266

ხუდონის თაბაშირის 
საბადოზე თაბაშირის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „ხიბლი“ ს/კ 244687683  
13.02.17     
10.03.27

ჯამური 
მოპოვება       
149 000 ტ

4,7 ჰა
00484 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

2505 1004267

მდ. რიონზე „საგვიჩიოს“ (I და 
II უბანი) ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. საგვიჩიოს მიმდებარედ)

შპს „სტილმიქს 
STEELMIX“

13.02.17     
23.05.19

ჯამური 
მოპოვება      
171 000 მ3

5.7 ჰა
1001583 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

2506 1004268

მდ. ხევგრძელის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვეძების მიმდებარედ)

ფ/პ გელა 
ონიაშვილი

13.02.17     
14.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
65 100 მ3

2.17 ჰა

2508 1004270

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიხაშხოს მიმდებარედ)

ფ/პ აპალონ 
სუპატაშვილი

13.02.17     
14.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
45 900 მ3

1.53 ჰა ვადა გაუვიდა



2509 1004271

მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მელექედურის მიმდებარედ)

შპს „კავკაზ 
ცემენტ ჯორჯია“

ს/კ 404893601  
13.02.17     
14.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
66 900 მ3

2.23 ჰა

2510 1004272

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყაროს 
მიმდებარედ)

შპს „ბი-ტრანსი“ ს/კ 405151035  
14.02.17     
10.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
91 800 მ3

3.06 ჰა
1003190 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მამუკა წერეთელმა

2511 1004273

„კატნატუს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კატნატუ)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

ს/კ 223352930  
14.02.17     
14.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
44 920 მ3

5.05 ჰა
1000415 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეეკი“-მა

2512 1004274

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის  (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისყურის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

ს/კ 208153433  
14.02.17     
15.02.21

ჯამური 
მოპოვება       

45 300 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.51 ჰა

2513 1004275

„ხორენიას“ დოლერიტის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორენიას მიმდებარედ)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

ს/კ 223352930  
14.02.17     
28.10.34

ჯამური 
მოპოვება      
465 500 მ3

6.65 ჰა

1001973 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ პეტროს ნანაიანმა    
1002349 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეეკი“-მა



2514 1004276

„ძეგვის“ ცეოლითის 
შემცველი ტუფების (უბანი 
დარბაზისხევი) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ძეგვის მიმდებარედ)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

14.02.17     
15.02.37

ჯამური 
მოპოვება       

993 000 ტონა
4.31 ჰა

2516 1004278

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
#56

ი/მ „მერაბი 
კვარაცხელია“

ს/კ 
19001056063   

14.02.17     
15.02.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2519 1004281

„არაქვას“ ვულკანური 
ღორღის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არაქვა)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

ს/კ 223352930  
17.02.17     
19.11.21

ჯამური 
მოპოვება      

667 მ3
1.5 ჰა

1000267 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეეკი“-მა

2520 1004282

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგიწმინდის 
ტერიტორიაზე

სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა“
ს/კ 204995176  

17.02.17     
18.02.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2522 1004287

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნიგვზიანის ტერიტორიაზე

ი/მ „მერი 
ტუღუში“

ს/კ 
26001021906  

21.02.17     
22.02.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2523 1004291

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის (I და 
II უბანი) მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

შპს „ევრაზია 
პლიუსი“

ს/კ 417886452  
23.02.17     
24.02.20

ჯამური 
მოპოვება       

44 100 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.47 ჰა ვადა გაუვიდა

2524 1004292
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „რეალ ენერჯი 
Real energy“

23.02.17     
24.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
9900  მ3

0.33 ჰა ვადა გაუვიდა

2525 1004293

მდ. ქვაბლინის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზარზმის მიმდებარედ)

შპს „არალი“
23.02.17     
24.02.19

ჯამური 
მოპოვება       
20 400 მ3

0.68 ჰა ვადა გაუვიდა

2527 1004295

მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო აკეთის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
27.02.17     
31.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
161 400 მ3

5.38 ჰა

1003643 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აკეთი“-მა                 
1003701 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ახალი ქარხანა“-ს          
1004228 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხიდი“-მა

2528 1004296

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის (I,II 
და III უბანი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
27.02.17     
17.10.20

ჯამური 
მოპოვება       

109 000 
(სამივეზე 
ერთად) მ3

2.18 ჰა
1003003 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხიდი“-მა

2530 1004298

„ხორენიას“ ანდეზიტო-
დაციტის (საღორღე) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორენია)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

ს/კ 223352930  
01.03.17     
21.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
204 214 მ3

2.07 ჰა
1000852 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეეკი“-მა



2531 1004299

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს ტერიტორიაზე

შპს „ვაგმამწარა“ ს/კ 419986331  
01.03.17     
02.03.42

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2532 1004300

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხვანჭკარას მიმდებარედ)

შპს „დანი ჯგუფი“ ს/კ 422934436  
01.03.17     
02.03.22

ჯამური 
მოპოვება       

64 800 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

2.16 ჰა

2533 1004301

„არაგვას“ ანდეზიტო-
დაციტის (ღორღი) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არაგვას მიმდებარედ)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

01.03.17     
02.08.19

ჯამური 
მოპოვება       

970 მ3
0.53 ჰა

1001719 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეეკი“-მა                  
ვადა გაუვიდა

2534 1004302

„ხოსპიოს“ ანდეზიტის 
(საღორღე ნედლეული) 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხოსპიო)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

ს/კ 223352930   
01.03.17     
25.02.22

ჯამური 
მოპოვება      

536 მ3
2.99 ჰა

1000432 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეეკი“-მა

2535 1004303

„მარტყოფის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის მიმდებარედ)

შპს „ევრაზია 
პლიუსი“

02.03.17     
03.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
29 000 მ3

0.58 ჰა ვადა გაუვიდა

2536 1004304

მდ. იორზე „სართიჭალის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარედ)

შპს „დილა-95“ ს/კ 401946374  
02.03.17     
03.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
165 300 მ3

5.51 ჰა



2537 1004306

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის  (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქაფანახჩის მიმდებარედ)

შპს „კარიერი 2015“ ს/კ 424070409  
02.03.17     
03.03.22

ჯამური 
მოპოვება       

305 100 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

10.17 ჰა

2538 1004307
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

02.03.17     
03.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
11 400 მ3

0.76 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1097/ს 
24.07.17წ.

2540 1004309

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჭოჭუოს მიმდებარედ)

შპს „გამა“ ს/კ 444549847  
02.03.17     
03.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
40 200 მ3

1.34 ჰა ვადა გაუვიდა

2541 1004310

„ჰერეთისკარის“ ქვიშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჰერეთისკარის მიმდებარედ)

შპს „სანი“
06.03.17     
14.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
18 200 მ3

0.91 ჰა

1004214 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
ბაკაშვილმა                      
ვადა გაუვიდა

2542 1004311

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჭალადიდის 
მიმდებარედ)

შპს „აისი-2005“
07.03.17     
08.03.18

ჯამური 
მოპოვება       

1500 მ3
0.05 ჰა ვადა გაუვიდა

2543 1004312

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარედ)

შპს „ჰერეთი-95“ ს/კ 423099220  
07.03.17     
08.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
18 000 მ3

0.18 ჰა



2544 1004314

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალვანის მიმდებარედ)

შპს „პრემიერი“
07.03.17     
08.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
20 000 მ3

1.0 ჰა ვადა გაუვიდა

2545 1004317

„იცქისის“ 
კვარცმინდვისშპატინი ქვიშის 
(საშენი მასალა) მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. იცქისის მიმდებარედ)

შპს „იტავაზა 
მშენებელი“

09.03.17     
10.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
103 000 მ3

2.06 ჰა
გაუქმდა  ბრძ.#745/ს 
03.06.19წ.

2546 1004319

მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბადიაურის მიმდებარედ)

შპს „ს მოტორს“ ს/კ 206266173  
09.08.17     
10.03.21

ჯამური 
მოპოვება       
52 500 მ3

1.75 ჰა

2547 1004320

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „ზენიტი“ ს/კ 205186332  
09.03.17     
10.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
229 500 მ3

7.65 ჰა

2548 1004321

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „იბოლია“ ს/კ 217873031  
09.03.17     
10.03.42

14 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2549 1004322

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
როხის ტერიტორიაზე)

ფ/პ რომანი 
ხოჯენაშვილი

10.03.17     
11.03.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2550 1004323

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „ჯეო 
სტრაქშენ“

ს/კ 454410236  
10.03.17     
02.12.20

ჯამური 
მოპოვება       

485 400 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

16.18 
(ორივეზე

) ჰა

1003139 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თეზი ტრანსი“-მა 

2554 1004327

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბის ტერიტორიაზე, ორი 
ჭაბურღილი)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“

ს/კ 204870844  
13.03.17     
14.03.42

65 000 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2555 1004328

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ივანწმინდისა და სოფ. 
მერჯევის მიმდებარედ)

ი/მ „ამირან 
კაპანაძე“

13.03.17     
05.12.17

137            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002168 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მევენახის სახლი“-
მა                               
ვადა გაუვიდა

2556 1004329

„არაგვას“ ვულკანური 
ღორღის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არაგვას მიმდებარედ)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

ს/კ 223352930  
13.03.17     
18.03.26

ჯამური 
მოპოვება      
105 226 მ3

2.22 ჰა
1003460 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეეკი“-მა

2557 1004330

„ახალქალაქის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარედ)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

13.03.17     
23.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
14 960 მ3

0.15 ჰა

1001936 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეეკი“-მა                  
ვადა გაუვიდა



2558 1004331

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუისის ტერიტორია)

ფ/პ ნათია 
ჩინჩალაძე

13.03.17     
30.12.31

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1000331 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ვახტანგ 
პეტრიაშვილი“-მა

2559 1004332

„პატარა დურნუკი“-ს 
ბაზალტის (სამშენებლო) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა დურნუკის 
მიმდებარედ)

ფ/პ რაშად 
ჩობანოვი

13.03.17     
14.03.27

ჯამური 
მოპოვება      
250 000 მ3

5.0 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#596/ს 
10.05.18წ.

2560 1004333

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (ქ. ხაშურის 
ტერიტორია, იმერეთის ქუჩა 
#120)

ფ/პ ვახტანგ 
გორგაძე

13.03.17     
14.03.42

4000           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2561 1004334

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა-
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „სტარტ აფ“ ს/კ 432541323  
13.03.17     
14.03.22

ჯამური 
მოპოვება       

72 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.4 ჰა

2562 1004335

მდ. თურდოზე „თურდოსხევი 
II“-ის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

ფ/პ ელდარი 
მამედოვი

13.03.17     
14.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
16 500 მ3

0.55 ჰა ვადა გაუვიდა

2563 1004336

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას/სოფ. ქვედა საქარას 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ შალვა 
კოვზირიძე

13.03.17     
14.03.42

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2564 1004337

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნოსირის მიმდებარედ)

სს „არქეოპოლისი“ ს/კ 239862038 
14.03.17     
15.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
501 900 მ3

16.73 ჰა

2565 1004338

მდ. ჯუმის ქვიშა-ხრეშის (I, II, 
III, IV, V და VI უბანი) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ენერჯი გრუპ“

ს/კ 400113925  
14.03.17     
15.03.22

ჯამური 
მოპოვება       

96 600 (ექვსივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.22 ჰა

2566 1004339

„კრწანისის“ ქვიშა-ხრეშის  
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ 
ქუალითი“

ს/კ 426522541  
14.03.17     
15.03.21

ჯამური 
მოპოვება       
47 000 მ3

0.94 ჰა

2567 1004340

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე, ვიქტორ 
კრატასიუკის ქ. #52)

შპს „ხალიბი“ ს/კ 415082760  
14.03.17     
15.03.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2569 1004343

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე

შპს „ალგი +“ ს/კ 218065732  
15.03.17     
16.03.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2570 1004344

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე

შპს „ქართული 
ვაზისა და ღვინის 

კომპანია“
ს/კ 405064460  

15.03.17     
16.03.42

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2573 1004347

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა გარეჯვარის 
ტერიტორიაზე, სამი ჭა)

შპს „ქართული 
თევზი“

ს/კ 417875320  
15.03.17     
16.03.42

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2574 1004348

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის (I, II და III 
უბანი) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „რკონი“ ს/კ 432542509  
16.03.17     
17.03.22

ჯამური 
მოპოვება       

216 900 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

7.23 ჰა

2576 1004350

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
ცხინვალის გზატკეცილის მე-
2 კმ)

ფ/პ ლია ნადირაძე
20.03.17     
03.12.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1004113 ლიცენზიის 
ტექნიკური შეცდომა 
(მისამართში)

2577 1004351

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე, 
ორი ჭაბურღილი)

ფ/პ ნანა 
ბეგიაშვილი

20.03.17     
21.03.42

3650 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2578 1004353

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვენატკოცას ტერიტორიაზე, 
ორი ჭაბურღილი და ერთი ჭა)

ფ/პ თამაზ 
ხაჭაპურიძე

20.03.17     
21.03.42

7300 (ორ ჭაბ.და 
ერთ ჭაზე 
ერთად) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა



2579 1004354

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მორის 
შაყულაშვილი

20.03.17     
21.03.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2581 1004357

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარედ)

შპს „ჯეო 
სტრაქშენ“

ს/კ 454410236  
20.03.17     
14.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
69 300 მ3

3.81 ჰა
1003090 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თეზი ტრანსი“-მა

2582 1004358

„ჰერეთისკარის“ ქვიშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჰერეთისკარის მიმდებარედ)

შპს „ქვიბი“
20.03.17     
13.04.17

ჯამური 
მოპოვება       

5171 მ3
0.5 ჰა

1003509 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გელა 
ღვედაშვილი“-მა             
ვადა გაუვიდა

2583 1004359

„შქმერის“ მანგანუმის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შქმერი)

შპს „რუსთავი 
ჯგუფი“

ს/კ 416291220
20.03.17     
18.11.28

ჯამური 
მოპოვება       
314 148 ტ

24.27 ჰა

100313 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეტექსმა“         
101054 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„Fეროეხ“-ს                       
1002175 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„რუსმეტალი“-მა             
1003261 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსთავი ჯგუფი“-
მა                              
1004128 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ფერო ექს 
ჯორჯია“-მა

2584 1004360

„დიდი დურნუკის“ 
ბაზალტის (სამშენებლო) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

ი/მ „რაშად 
ჩობანოვი“

20.03.17     
31.12.30

ჯამური 
მოპოვება       
147 000 მ3

2.1 ჰა

1003277 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ აზერ 
ალექფეროვმა                  
გაუქმდა ბრძ.#595/ს  
10.05.18წ.



2585 1004361

მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თონეთის მიმდებარედ)

შპს „ქვიშა“
20.03.17     
21.03.18

ჯამური 
მოპოვება       
14 700 მ3

0.49 ჰა ვადა გაუვიდა

2586 1004362

მდ. აჭისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
(I და II უბანი) მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიხაურის მიმდებარედ)

შპს „კავკაზ 
ცემენტ ჯორჯია“

ს/კ 404893601  
20.03.17     
21.03.22

ჯამური 
მოპოვება       

100 500 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.35 ჰა

2587 1004363

მდ. არაგვზე „ფასანაურის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭართალის ტერიტორია)

შპს „ჯი დი ეს 
2007“

21.03.17     
08.09.17

ჯამური 
მოპოვება      24 

000 (8 700, 9 
900, 5 400) მ3

0.8 ჰა

1000842 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#404/ს 
28.03.17წ.

2588 1004364

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსანდრე 
გოგოტიშვილი

23.03.17     
24.03.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2589 1004365

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ბესიკი 
გულუა“

ს/კ 
19001004599   

23.03.17     
24.03.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2592 1004370

„ქარიანი“-ს ვულკანური 
ფერფლის (სამშენებლო) 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქარიანის მიმდებარედ)

ფ/პ ელდარ 
შარიფოვი

24.03.17     
25.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
24 000 მ3

0.48 ჰა



2593 1004371

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარედ)

შპს „მაპი-2008“ ს/კ 236097692  
24.03.17     
25.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
71 100 მ3

2.37 ჰა

2594 1004372

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანეთის ტერიტორიაზე)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514  

24.03.17     
25.03.42

5457 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2595 1004373

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, ნინო 
ჯავახიშვილის ქუჩა #1)

შპს „აკად. 
გ.ჩაფიძის 
სახელობის 

გადაუდებელი 
კარდიოლოგიის 

ცენტრი“

24.03.17     
25.03.42

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა #1501/ს 
ბრძანებით                       
17.10.18წ                           

2596 1004374

მდ. ენგურის (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭალეს მიმდებარედ)

შპს „ხარისხი 05“ ს/კ 442729380 
27.03.17     
22.07.21

ჯამური 
მოპოვება       

258 300 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

8.61 ჰა
1003783 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

2597 1004376

„დურნუკის“ (I და II უბანი) 
ბაზალტის (სამშენებლო)  
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

ფ/პ აზად 
ნურმამედოვი

27.03.17     
29.03.36

ჯამური 
მოპოვება       

229 500 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

4.59 
(ორივეზე

) ჰა

1003475 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ნიაზი ზეინალოვს“   
გაუქმდა ბრძ.#596/ს 
25.04.17წ.

2599 1004378

მდ. მტკვარზე „ძეგვი“-ს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „გარანტი 2012“ ს/კ 436033043 
28.03.17     
29.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
31 500 მ3

1.05 ჰა ვადა გაუვიდა



2600 1004379

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნაირა 
დალაქიშვილი

29.03.17     
30.03.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2601 1004380

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თედოწმინდას 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თოფიგ 
როსტომოვი

29.03.17     
30.03.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2602 1004381

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, გორკის ქ. 
#175ბ-ის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ივანე 
თათეშვილი

29.03.17     
30.03.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2604 1004383

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გარდაბანში, 
ლელაშხას ტერიტორია, 
თამარ მეფის ქ. #191 )

ფ/პ ომარ 
ავალიანი

30.03.17     
16.05.20

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002563 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#630/ს 
26.04.17წ.

2605 1004384

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ფასანაური“-ს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭართალის მიმდებარედ)

შპს „ჯი დი ეს 
2017“

ს/კ 429323252  
30.03.17     
31.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
64 200 მ3

2.14 ჰა

2606 1004385

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბერბუკის ტერიტორიაზე

შპს „უნივერსალი“ ს/კ 404438131  
30.03.17     
31.03.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2607 1004386

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის ტერიტორიაზე

შპს „გაბი“ ს/კ 444957904  
30.03.17     
31.03.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004387

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ოთარშენის 
ტერიტორიაზე

ფ/პ მერაბი 
ტეტუნაშვილი

30.03.17     
31.03.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2609 1004388

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენისელის მიმდებარედ)

შპს „ნკნ 777“
30.03.17     
31.03.18

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

0.50 ჰა ვადა გაუვიდა

2610 1004389

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
სამტრედიის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ი/მ „მიხეილ 
კახაძე“

30.03.17     
31.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
21 600 მ3

0.72 ჰა ვადა გაუვიდა

2611 1004390

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ბაშის მიმდებარედ)

შპს „კენჭი“ ს/კ 444959109  
31.03.17     
01.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
91 500 მ3

3.05 ჰა

2613 1004392

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიკოლოზ 
კობიაშვილი

31.03.17     
01.04.42

8000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2614 1004393

„არაგვა“-ს ვულკანური 
ღორღის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არაგვას მიმდებარედ)

შპს „მეეკი“ ს/კ 236684469  
03.04.17     
04.04.37

ჯამური 
მოპოვება       
225 488 მ3

1.16 ჰა

2615 1004394

მდ. ოჩხომურის ქვიშა-ხრეშის 
(I, II და III უბანი) მოპოვება 
(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფიჩხოვის მიმდებარედ)

შპს „ტკილი“
03.04.17     
04.04.18

ჯამური 
მოპოვება       

1000 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.1 ჰა ვადა გაუვიდა

2616 1004395

„დედოფლისწყაროს“ (უბანი 
ციცაბო მთა) კირქვის 
(საღორღე) მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წითელწყაროს მიმდებარედ) 

ფ/პ არჩილ 
გოჩაშვილი

06.04.17     
07.04.27

ჯამური 
მოპოვება       
56 000 მ3

0.80 ჰა

2617 1004396

„ძველი“-ს თიხის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ძველის მიმდებარედ)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“
ს/კ 236037962  

06.04.17     
10.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
69 100 მ3

6.91 ჰა
1004315 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მტკვარი ჰესი“-მა

2618 1004397

მდ. მტკვარზე „რუსთავის“ 
ტექნოგენური დანაგროვის 
(ღორღი) მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუსთავის მიმდებარედ)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“
ს/კ 236037962  

06.04.17     
10.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
35 100 მ3

1.17 ჰა
1004316 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მტკვარი ჰესი“-მა

2619 1004399

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „ბენა“ ს/კ 404392297  
06.04.17     
07.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
129 000 მ3

4.3 ჰა



2620 1004401

„დილიფის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დილიფის ტერიტორიაზე)

შპს „პეტრა 777“ ს/კ 426114073  
06.04.17     
23.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
58 000 მ3

1.45 ჰა

1004289 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვალერიან 
ლუკიანსკიმ

2621 1004402

მდ. რიონზე ამაღლების ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ამაღლებისა და ქვედა ბზვანის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „ამაღლება 8“ ს/კ 427716457  
06.04.17     
25.05.22

ჯამური 
მოპოვება       

1 053 000 მ3
35,1 ჰა

00628 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯეო-
ტრანსპორტერმა“           
100843 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა ლეჟავამ

2622 1004403

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
(II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „ხიდი“        ს/კ 437060779   
06.04.17     
07.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
39 600 მ3

1.32 ჰა

შპს „ხიდმა“ 1003071 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა          შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს          
1003177 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“-ს                    
1004285 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ალტტრანს“-ს

2623 1004404

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
(II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „ალტტრანს“ ს/კ 438729789
06.04.17     
07.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა

შპს „ხიდმა“ 1003071 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა  შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს          
1003177 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“-ს                    
1004285 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  შპს 
„ხიდი“ -მა 



2624 1004405

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
(ლილო) ტერიტორიაზე 
ლოჭინის ხევი, (ნაკვ.05/001) 

სს „არგო“
06.04.17     
25.03.19

23 725   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001505 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კასტელ ჯორჯია“-
მ                                  
ვადა გაუვიდა

2625 1004406

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ახალციხეში, 
ახალციხე-ახალქალაქის 
გზატკეცილის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მამუკა 
მათოშვილი

06.04.17     
06.06.35

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002608 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლელა 
ცაგარეიშვილმა

2626 1004407

მიწისქვეშა მინერალური 
(წყარო) წყლის  
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფანშეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თერგი“ ს/კ 400194623  
06.04.17     
27.11.39

7850   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002133 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვაჟა საბაურმა           
1002418 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხევი“-მა

2627 1004408

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ანანურის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანანურის მიმდებარედ)

შპს „გოკა“ ს/კ 404992558  
06.04.17     
07.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
124 800 მ3

4.16 ჰა

2628 1004409

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის  
(I, II, III და IV უბანი) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაჭისუბნის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
ტექნიკა“

ს/კ 225390653  
06.04.17     
07.04.20

ჯამური 
მოპოვება  
(ოთხივე 

უბანზე ერთად) 
30 600 მ3

1.02 ჰა ვადა გაუვიდა

2629 1004410

„სალხინოს“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინოს მიმდებარედ)

ფ/პ როინ ნაჭყებია
06.04.17     
07.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
18 300 მ3

0.61 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„ტესქ TESC“-ს (ს/კ 
404451384, მის: 
მარტვილი, სოფ. 
სალხინო) 2017 წლის 1 
სექტემბრიდან 2018 
წლის 1 სექტემბრამდე 



2630 1004411
მდ. ცხენისწყლის ქვიშის 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
მიმდებარედ)

შპს „ქვიშის 
მრეწველთა 
ამქარი“

06.04.17     
07.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
23 700 მ3

0.79 ჰა ვადა გაუვიდა

2631 1004412

მდ. ქვაბლიანის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კახარეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ შალვა რუხაძე
06.04.17     
07.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
18 000 მ3

0.6 ჰა ვადა გაუვიდა

2633 1004414

მდ. ჭანისწყლის ქვიშა- 
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაზანდარას მიმდებარედ)

შპს „წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო“
ს/კ 242728848   

06.04.17     
07.04.21

ჯამური 
მოპოვება       

53 100 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.77 ჰა

2634 1004417

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
მიმდებარედ)

შპს „ალპედე“ ს/კ 230077582  
06.04.17     
07.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

2.0 ჰა

2635 1004418

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514  

10.04.17     
11.04.42

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2636 1004420

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბაკური“   ს/კ 444549507 
10.04.17     
11.04.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2637 1004421

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. მარნეულის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქუჩა #1)

შპს „მწვანე 
ბაზარი“

10.04.17     
11.04.42

2400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#819/ს 
29.05.17წ.

2638 1004422

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვეშის ტერიტორიაზე)

შპს „საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია“

ს/კ 230866783  
10.04.17     
11.04.42

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2639 1004423

„მუხლი-წესის“ თაბაშირ-
ანჰიდრიტის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხლის მიმდებარედ)

შპს „შოდა-2017“ ს/კ 405188372  
11.04.17     
12.04.27

ჯამური 
მოპოვება       
68 310 ტ

1.98 ჰა

2640 1004424

მდ. ქსანზე „აღაიანის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ბესთ 
სოლუშენს“

11.04.17     
12.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
72 900 მ3

2.43 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1123/ს 
05.09.19წ.

2641 1004425

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხეში, 
თამარაშვილის ქუჩის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „სავაჭრო 
ცენტრი 

ახალციხე“
ს/კ 404452579  

11.04.17     
12.04.42

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2642 1004426

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის ტერიტორიაზე)

შპს „ტრიადა 11“  ს/კ 419991762  
11.04.17     
12.04.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2643 1004427

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„კავკასენერგო“

ს/კ 404922063  
11.04.17     
12.04.42

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2645 1004429

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „დელტა 
კონტაქტი +“

ს/კ 401996765  
11.04.17     
12.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
101 100 მ3

3.37 ჰა

2646 1004430

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოლაგის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე

შპს „საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია“

ს/კ 230866783  
11.04.17     
12.04.42

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2647 1004431

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვენატკოცას ტერიტორიაზე

ფ/პ ზურაბ 
ხარატიშვილი

12.04.17     
13.04.42

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2648 1004432

მდ. ტეხურის სანაპიროზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გეჯეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ბასო“ 
12.04.17     
23.09.26

ჯამური 
მოპოვება       
100 000 მ3

7,12 ჰა

00323 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1118/ს 
04.09.19წ.



2649 1004433

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთი)

შპს „იბოლია“
13.04.17     
07.05.36

დღე-ღამეში    
35 მ3       

0.14 ჰა

1000038 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#841/ს 
29.05.17წ.

2650 1004434

მდ. ბჟუჟაზე „მაკვანეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო მაკვანეთის 
მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
13.04.17     
21.03.22

ჯამური 
მოპოვება       

64 500 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.15 ჰა

1004352 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბი 
მეგრელიძემ

2651 1004435

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, მოსკოვის 
ქუჩა #3)

შპს „კოლხა-99“ ს/კ 220011886  
13.04.17     
14.04.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2652 1004436

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე

ი/მ „ალექსანდრე 
ჭაჭუა“

ს/კ 
19001042039   

13.04.17     
14.04.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2653 1004437

„დილიფის“ ანდეზიტ-
ბაზალტის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დილიფის მიმდებარედ)

ფ/პ ნათელა 
გოგოლაძე

13.04.17     
1404.22

ჯამური 
მოპოვება       

5000 მ3
0.25 ჰა



2654 1004438

მდ. ჭერმისხევის, 
ფაფრისხევის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
13.04.17     
14.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
549 900 მ3

18.33 ჰა

2655 1004439

მდ. ფოცხოვისწყალზე „ვალე“-
ს ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვალეს მიმდებარედ)

შპს „თენგო-2000“ ს/კ 424072381  
18.04.17     
11.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
205 500 მ3

6.85 ჰა

1004264 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „თენგიზ 
ხითარიშვილი“-მა

2656 1004440

მდ. ძირულას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა განთიადის 
მიმდებარედ)

შპს „ნიუ სფეისი“
18.04.17     
19.04.18

ჯამური 
მოპოვება       

5100 მ3
0.17 ჰა ვადა გაუვიდა

2657 1004441

მდ. ხრამის (უბანი თამარისი) 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იმირის მიმდებარედ)

სს „ხრამი“ ს/კ 234161947  
18.04.17     
19.04.21

ჯამური 
მოპოვება       

54 900 
(ორივეზე 
ერთად) მ3

1.83 
(ორივეზე

) ჰა

2658 1004442

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ღვრიაწყლის 
მიმდებარედ)

შპს „კერა“
18.04.17     
19.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
19 800 მ3

0.66 ჰა ვადა გაუვიდა

2659 1004443

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იორმუღანლოს  
ტერიტორიაზე)

შპს „IORI - G“ ს/კ 404899972  
19.04.17     
20.04.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2660 1004444

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „რიყე 2012“
19.04.17     
20.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

1.0 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#180/ს 
09.02.18წ.

2661 1004445

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყულარის მიმდებარედ)

შპს „დოვრუშ 
ალი“

19.04.17     
20.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
32 100 მ3

1.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.1520/ს       
19.10.18

2662 1004446

მდ. შრომისხევის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის მიმდებარედ)

შპს „ლამი“
19.04.17     
20.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
18 000 მ3

1.2 ჰა ვადა გაუვიდა

2663 1004447

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაინის მიმდებარედ)

შპს „მიქ-როს“
19.04.17     
20.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
13 500 მ3

0.45 ჰა ვადა გაუვიდა

2664 1004448

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კახარეთის ტერიტორიაზე

შპს „საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია“

ს/კ 230866783  
19.04.17     
20.04.42

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2665 1004449

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

ი/მ „ბადრი 
წერეთელი“

19.04.17     
20.04.18

ჯამური 
მოპოვება       

6300 მ3
0.21 ჰა ვადა გაუვიდა



2666 1004450

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის 
მიმდებარედ)

ი/მ „ირაკლი 
კუბლაშვილი“

ს/კ 
21001000880   

19.04.17     
20.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
58 200 მ3

1.94 ჰა

2668 1004452

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე, 
ექვსი ჭა)

ფ/პ ნანა 
ბეგიაშვილი

19.04.17     
20.04.42

54 750 (ექვსივე 
ჭაზე ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2669 1004453

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ფოთის 
ტერიტორიაზე, ოთხი 
ჭაბურღილი)

შპს „Caucasian 
Metals Terminal“

ს/კ 415083778  
20.04.17     
21.04.42

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2670 1004454

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 9 აპრილის 
ქუჩა #1)

შპს „იბერკომპანი“ ს/კ 231963818  
20.04.17     
21.04.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2671 1004455

ანდეზიტ-დაციტის (ღორღი) 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
განახლების მიმდებარედ)

შპს „ცეკური“
21.04.17     
22.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
33 600 მ3

0.84 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1970/ს 
12.12.17წ.

2672 1004456

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შაქრიანის მიმდებარედ)

შპს „მამული“
21.04.17     
22.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
15 900 მ3

0.53 ჰა ვადა გაუვიდა



2673 1004457

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ახალციხის 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „CO 2+“ ს/კ 224069530  
21.04.17     
22.04.42

120 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2674 1004458

მიწისქვეშა სუბთერმული 
წყლის  (გარეგანი მოხმარების 
სამკურნალო აბაზანები) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისჯვრის მიმდებარედ)

ფ/პ ირაკლი 
ფირცხალავა

21.04.17     
22.04.42

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2676 1004460

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატრიკეთის მიმდებარედ)

ფ/პ მზია სიგუა
24.04.17     
25.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

2.0 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1384/ს 
11.11.19წ.

2677 1004461

მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მელექედურის მიმდებარედ)

ფ/პ თეოფილე 
ხმელიძე

24.04.17     
25.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
19 500 მ3

0.65 ჰა ვადა გაუვიდა

2678 1004462

მდ. თერგზე „კობის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კობის მიმდებარედ)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია 
მამისონი“

ს/კ 205204250  
24.04.17     
25.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
156 600 მ3

5.22 ჰა



2679 1004463

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ზუგდიდი, 
დავით აღმაშენებლის ქუჩა 
#89)

შპს „გერმუნდ 
ჰულგი ჯორჯია“

ს/კ 205283263  
24.04.17     
25.04.42

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2680 1004464

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი 
სამტრედიის ტერიტორია)

ფ/პ ტარიელ 
სტურუა

24.04.17     
25.04.42

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2681 1004465

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეზის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე

შპს „მაპი-2008“ ს/კ 236097692   
25.04.17     
26.04.42

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2682 1004466

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი გორის 
ტერიტორია, შინდისის 
გზატკეცილის #48 (სოფ. 
ოთარშენი)

ფ/პ შალვა 
თაზიაშვილი

25.04.17     
26.04.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2686 1004471

„ქვალონის“ საბადოს №21 
ჭაბურღილის თერმული 
წყლის (სათბურისათვის) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი ხორგას 
მიმდებარედ)

შპს „პოსეიდონი“ ს/კ 215090880  
25.04.17     
24.03.34

1 105 მ3/დღღ 0,07 ჰა

100445 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„რუსუდან ღურჯიას“    
1001317 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „პალიასტომი 
2004“-მა



2687 1004472

მდ. ცხენისწყალზე 
„ცხენისწყლის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეხაინდრაოს ტერიტორია)

შპს „ქინდნესს“
25.04.17     
10.09.17

ჯამური 
მოპოვება       
27 550 მ3

1.02 ჰა

1002919 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან დანელიამ     
ვადა გაუვიდა

2688 1004473

მდ. აბაშაზე „ზემო ნაგვაზაოს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ნაგვაზაოს მიმდებარედ)

შპს „ქინდნესს“
25.04.17     
04.02.18

ჯამური 
მოპოვება       
29 537 მ3

1.0 ჰა
1003353 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან დანელიამ

2689 1004474

„სალხინოს“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვახას მიმდებარედ)

შპს „ქინდნესს“ ს/კ 435433121  
25.04.17     
23.02.27

ჯამური 
მოპოვება       
30 300 მ3

1.01 ჰა
1004290 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ იური წულაიამ

2690 1004475

მდ. ტეხურაზე „სალხინოს“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინოს მიმდებარედ)

შპს „ქინდნესს“
25.04.17     
05.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
31 804 მ3

1.14 ჰა

1003484 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბადრი ნაჭყებიამ      
ვადა გაუვიდა

2691 1004476

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის ტერიტორია)

შპს „A&S 
Internacional 

Group“
ს/კ 401977955  

25.04.17     
26.01.41

18 250  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1003335 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რობასტ სერვისი“-
მა



2692 1004477

მდ. ჭერმისხევზე 
„ჭერმისხევის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის ტერიტორია)

შპს „A&S 
Internacional 

Group“

25.04.17     
11.06.19

ჯამური 
მოპოვება       

5500 მ3
1.0 ჰა

1001645 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „A&შ 
Iნტერნატიონალ 
Gროუპ“-მა                       
1001681 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რობასტ სერვისი“-
მა

2693 1004478

მდ. აბანოსხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაღრანის მიმდებარედ)

ფ/პ მიხეილ 
ბადაგაძე

25.04.17     
14.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
55 200 მ3

1.84 ჰა

1004213 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თამარი 
ებიტაშვილმა

2694 1004479

მდ ტეხურზე 
„ტეხურისპირის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი სენაკის მიმდებარედ)

შპს „ინდიკო“ ს/კ 239862298  
26.04.17     
27.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
634 200 მ3

21.14 ჰა

2695 1004480

თაგვეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თაგვეთის მიმდებარედ)

ფ/პ იაგო 
გრიგალაშვილი

26.04.17     
27.04.18

ჯამური 
მოპოვება       

9000 მ3
0.3 ჰა ვადა გაუვიდა

2697 1004482

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე
ნტ კაუკასუსი“

26.04.17     
22.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
85 800 მ3

4.29 ჰა

შპს 
„ჰეიდელბერგბეტონ 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული #1002792 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)



2699 1004485

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუკუზანში, „დამარჩინე“-ს 
ტერიტორიაზე)

შპს „შატო 
მუკუზანი“

26.04.17     
27.04.42

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1081/ს 
19.08.19წ.

2700 1004486

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნინოწმინდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ახალი 
ქართული 
პროდუქტი“

ს/კ 405062738  
26.04.17     
27.04.42

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2701 1004487

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ზუგდიდი, 
ხორავას ქუჩა #5)

ი/მ „ედუარდი 
ქირია“

ს/კ 
19001024997

26.04.17     
27.04.42

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2702 1004488

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ზუგდიდი, 
დემურიას ქუჩა #1)

ი/მ „ზურაბ 
მარკოზია“

ს/კ 
19001026229

26.04.17     
27.04.42

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2703 1004489

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ქარელის 
ტერიტორია)

ფ/პ ზურაბი 
კაჟაშვილი

26.04.17     
27.04.42

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2704 1004490

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის  
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ელმირა 
თაღიევა

26.04.17     
27.04.42

365  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2709 1004495

მდ. მესტიაჭალის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
მესტიის მიმდებარედ)

შპს „სინერჯი 
ქონსთრაქშენ“

27.04.17     
10.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
89 990 მ3

3.0 ჰა

1003830 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„სვანეთი ჰიდრო“-მ       
გაუქმდა ბრძ.#776/ს 
11.06.19წ.

2710 1004496

მდ. თერგის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
სტეფანწმინდის მიმდებარედ)

შპს „ეს ერ ჯი“ ს/კ 441485457  
27.04.17     
28.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
37 500 მ3

1.25 ჰა ვადა გაუვიდა

2711 1004497

მიწისქვეშა მინერალური 
წყლის  (გარეგანი მოხმარების 
სამკურნალო აბაზანები) 
მოპოვება (ქალაქ გორის 
ტერიტორიაზე 
(ელექტროფიკაციის 
დასახლება)

ფ/პ ზურაბ ოსაძე
27.04.17     
28.04.42

500 (სამ 
ჭაბურღილზე 

და ერთ 
წყაროზე 
ერთად) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2713 1004499

მდ. რიონზე „კვახჭირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898  
27.04.17     
28.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
109 200 მ3

3.64 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/70253 წერილით

2714 1004500

მდ. რიონზე „კვახჭირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898  
27.04.17     
28.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
114 900 მ3

3.83 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/70253 წერილით

2715 1004501

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორია)

შპს „არგო 
ჯორჯია“

ს/კ 212824112 
27.04.17     
28.04.42

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2716 1004502

მდ. ჭანისწყლის ქვიშა- 
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯიჯაოს მიმდებარედ)

ი/მ „კახაბერ 
მოლაშხია“ 

ს/კ 
19001024402  

28.04.17     
08.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
69 000 მ3

2.3 ჰა
1004415 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„რევაზი ქავთარაძე“-მ

2717 1004503

მდ. ჭანისწყლის ქვიშა- 
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯიჯაოს მიმდებარედ)

ი/მ „რევაზი 
ქავთარაძე“

ს/კ 
19001018619   

28.04.17     
08.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
33 400 მ3

1.2 ჰა
1004415 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„კახაბერ მოლაშხიას“

2718 1004504

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაღლაკის ტერიტორიაზე)

შპს „იგატუ“ ს/კ 412685054  
28.04.17     
29.04.42

1200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2719 1004505

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ზუგდიდის 
ტერიტორია, კრილოვის ქუჩა 
#71)

ი/მ „ვახტანგ 
ჯიქია“

ს/კ 
19001022357 

28.04.17     
29.04.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2720 1004506

მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შამგონას მიმდებარედ)

შპს „თი-ენ-თი 
ჯგუფი“

ს/კ 445495713  
28.04.17     
29.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
51 300 მ3

1.71 ჰა ვადა გაუვიდა



2721 1004507

მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მელექედურის მიმდებარედ)

ფ/პ სიკო მეხუზლა
28.04.17     
29.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
53 700 მ3

1.79 ჰა ვადა გაუვიდა

2722 1004508

„ქარიანის“ ვულკანური 
ფერფლის მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქარიანის მიმდებარედ)

ფ/პ დაშგინ 
გიულმამედოვი    

28.04.17     
02.04.34

ჯამური 
მოპოვება      
108 000 მ3

0.73 ჰა 

1001525 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა           
ფ/პ ირაკლი 
დევნოზაშვილს               
1003683 ლიცენზიის 
ცვლილება (რესურსის 
დასახელება)                    
1003776 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

2723 1004509

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
მეფარიშვილი

01.05.17     
02.05.42

9125 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2724 1004510

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია, ჭავჭავაძის 
გამზირი #2ა)

სსიპ „ლევან 
სამხარაულის 
სახელობის 
სასამართლო 
ექსპერტიზის 
ეროვნული 
ბიურო“

ს/კ 204852089  
01.05.17     
02.05.42

8000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2725 1004511

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია, ჯავახიშვილის ქ. 
#85)

შპს „სმართ 
სოლუშენს“

ს/კ 404997036  
01.05.17     
02.05.27

43 800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2726 1004512

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთში, 
მალთაყვაში „ოქროს ტბის“ 
მიმდებარე ტერიტორია)

შპს „არგო“ ს/კ 215081033  
01.05.17     
02.05.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2727 1004513

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობის 
ტერიტორია, აღმაშენებლის 
ქუჩა #56)

შპს „ბაბი“ ს/კ 400182636 
01.05.17     
02.05.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2728 1004514

მდ. ენგურზე „ენგური I“-ის (I 
და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალაბასთუმნის 
მიმდებარედ)

შპს „ხანდა“ ს/კ 219992943  
01.05.17     
02.05.20

ჯამური 
მოპოვება       

41 100 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.37 ჰა ვადა გაუვიდა

2729 1004515

მდ. ქსნის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ბიემსი“
01.05.17     
02.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
65 700 მ3

2.19 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1070/ს 
14.08.19წ.

2730 1004516

მდ. ქსანზე „აღაიანის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ბიემსი“ ს/კ 436040419  
01.05.17     
02.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
72 900 მ3

2.43 ჰა

2731 1004517

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. აბაშის 
ტერიტორიაზე)

სს „სამედიცინო 
კორპორაცია 

ევექსი“

02.05.17     
10.12.18

2 920           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „აბაშის 
ამბულატორიულ-
პოლიკლინიკური 
გაერთიანება“-ზე 
გაცემული 1001406 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება



2733 1004519

მდ. დიდ ლიახვზე „ლიახვის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ვარიანის მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“
03.05.17     
04.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
102 000 მ3

3.40 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#26/ს 
11.01.19წ.

2734 1004521

მდ. ხობისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეწურწუმეს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ არსენ ქარჩავა
03.05.17     
04.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
10 200 მ3

0.68 ჰა ვადა გაუვიდა

2735 1004522
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნაკადული“ ს/კ 400198353  
0305.17     
04.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
48 600 მ3

1.62 ჰა

2736 1004523

მდ.თეზამზე „თეზამის“ (I და 
II უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნავდარაანთკარის 
მიმდებარედ)

შპს „ბ. კ ინვესტი“ ს/კ 404491885  
03.05.17     
04.05.22

ჯამური 
მოპოვება       

120 900 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.03 ჰა

2737 1004524

„აფნიას“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აფნიას მიმდებარედ)

შპს „ასტორია“
03.05.17     
04.05.18

ჯამური 
მოპოვება       

5200 მ3
0.26 ჰა ვადა გაუვიდა

2738 1004525

„დურნუკის“ (I და II უბანი) 
ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

შპს „ჯეორჯია 
ინშაათ 2017“

04.05.17     
26.09.35

ჯამური 
მოპოვება       

283 570 (ორივე 
უბანზე) მ3

4.07 
(ორივეზე

) ჰა

1002956 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ჰუსეინალი 
განჯაევმა                         
გაუქმდა ბრძ.#600/ს 
03.05.19წ.



2741 1004528

მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიმისა და როკითის 
მიმდებარედ)

შპს „გზა“ ს/კ 221268321  
04.05.17     
05.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
54 300 მ3

1.81 ჰა

2742 1004529

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „გზა 2015“
04.05.17     
27.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
88 720 მ3

8.42 ჰა

1001142 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1001754 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ევრომშენ ჯგუფი“-
მა

2743 1004530

მდ. ძუსას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ, 
ზედა საზანოს მიმდებარედ)

ფ/პ გიული 
მექვაბიძე

04.05.17     
05.05.18

ჯამური 
მოპოვება       

900 მ3
0.06 ჰა ვადა გაუვიდა

2744 1004533

„სამშვილდის“ (უბანი 
დურნუკი) ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

შპს „ქვიშა და 
ხრეში - 2015“

ს/კ 434163585  
10.05.17     
11.05.27

ჯამური 
მოპოვება       

198 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.96 ჰა

2745 1004534

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
ქართველიშვილი

10.05.17     
11.05.42

7300          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2746 1004536

მდ. ალაზნის ქვიშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჰერეთისკარის მიმდებარედ)

შპს „ქვიბი“
15.05.17     
16.05.19

ჯამური 
მოპოვება       
20 700 მ3

0.69 ჰა ვადა გაუვიდა



2747 1004537

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შალაურის ტერიტორიაზე)

შპს „შალაურის 
ღვინის მარანი“

ს/კ 404435143  
15.05.17     
16.05.42

3650          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2748 1004538

მდ. ბოლნისისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაჭისუბნის მიმდებარედ)

შპს „კიკი“
15.05.17     
16.05.18

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.2 ჰა ვადა გაუვიდა

2749 1004539

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მწყნეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კამარა გრუპ“ ს/კ 405045972  
15.05.17     
16.05.42

3000         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2750 1004541

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ გრიგოლ 
კომახიძე

15.05.17     
16.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
11 100 მ3

0.37 ჰა ვადა გაუვიდა

2751 1004543

„ხანდოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ხანდოს მიმდებარედ)

შპს „ელვა“
15.05.17     
29.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
15 243 მ3

0.29 ჰა

1002481 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გამა-სერვისი“-ს             
გაუქმდა ბრძ.#961/ს 
22.06.17წ.

2752 1004544

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლევან 
შენგელია“

ს/კ 
62006026716   

15.05.17     
16.05.42

365           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2753 1004545

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, 
კ.გამსახურდიას ქუჩა, 
შესახვევი „პირველი“, #2)

შპს „აფხაზეთიდან 
იძულებით 

გადაადგილებულ 
პირთა ზუგდიდის 
პოლიკლინიკა“

ს/კ 220395347   
16.05.17     
17.05.42

300      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2754 1004546

მდ. ფშავის არაგვზე 
„მაღაროსკარის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კანატიას მიმდებარედ)

შპს „დემე 2012“ 401986909
18.05.17     
11.05.22

ჯამური 
მოპოვება       

93 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.1 ჰა
1004532 ლიცეინზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბესიკ ჯაყელმა

2755 1004547

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ქარელის 
ტერიტორია, ვაჟა-ფშაველას 
ქუჩა #41)

ფ/პ დიმიტრი 
ხიზანიშვილი

18.05.17     
19.05.42

2190 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2756 1004548

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის 
მიმდებარედ, უბანი ლუხუთა 
II)

შპს „ქოროსი“
18.05.17     
19.05.19

ჯამური 
მოპოვება       
26 400 მ3

0.88 ჰა ვადა გაუვიდა

2757 1004549

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ)

შპს „ფაზისი“ ს/კ 412671390  
18.05.17     
19.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
67 200 მ3

2.24 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#306/ს 
11.03.20წ.

2758 1004550

ითავაზას 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშების მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ითავაზას მიმდებარედ (უბანი 
#1)

შპს „ჯეო კვარცი“
18.05.17     
19.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
39 000 მ3

0.78 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#474/ს 
05.04.19წ.



2759 1004551
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
ფონიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ლ. და ზ. 
ინერტი“

18.05.17     
19.05.18

ჯამური 
მოპოვება       

8100 მ3
0.27 ჰა ვადა გაუვიდა

2760 1004552

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბოდბისხევის ტერიტორია)

შპს „ტიბაანი 2000“ ს/კ 240392366  
18.05.17     
19.05.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2761 1004553

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
თაბუკაშვილის ქუჩა #74ბ)

ი/მ „გიორგი 
კვიცარიძე“

ს/კ 
60701161687

18.05.17     
19.05.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2762 1004554

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
ხუნდაძის ქ. #51-ის 
აღმოსავლეთით მდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ჟულიეტა 
ლაჭყეპიანი

18.05.17     
19.05.42

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2764 1004556

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ნიკეას 
ქ. №19ა)

ი/მ „ფრიდონ 
ბოჭორიშვილი“

ს/კ 
60002007421   

19.05.17     
23.06.26

დღე-ღამეში    6 
მ3       

0.07 ჰა

1000133 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სტეფანე 
ბოჭორიშვილმა

2765 1004557

„იტავაზას“ კვარციანი ქვიშის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იტავაზა)

შპს „ქვიშის 
კარიერი“

19.05.17     
10.03.29

ჯამური 
მოპოვება       
15 300 მ3

0,35 ჰა

100437 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 
იმნაძემ                             
100555 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კარველი“-მა



2766 1004558
კვარციანი ქვიშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. სავანე)

შპს „ქვიშის 
კარიერი“

ს/კ 439402022   
19.05.17     
08.12.26

ჯამური 
მოპოვება       
60 600 მ3

1,66 ჰა

00405 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „იტავაზამ“                
100541 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კარველი“-მა

2767 1004559

მდ. ფოცხოვისწყლაზე 
„ვალეს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვილისის მიმდებარედ)

შპს „თენგო-2000“ ს/კ 424072381  
19.05.17     
09.07.21

ჯამური 
მოპოვება       

150 108.7 მ3
7.3 ჰა

1003752 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „თენგიზ 
ხითარიშვილი“-მა

2768 1004560

მდ. ფოცხოვისწყალზე 
„ვალეს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, ვალეს 
მიმდებარედ)

შპს „თენგო-2000“
19.05.17     
14.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
4889.7 მ3

1.78 ჰა

1002542 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „თენგიზ 
ხითარიშვილი“-მა          
გაუქმდა ბრძ.#1972/ს 
12.12.17წ.

2769 1004561

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანი)

შპს „გზა 2015“
19.05.17     
18.07.17

ჯამური 
მოპოვება      

5450 მ3
3.33 ჰა

1000704 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბენა“-მ             1000896 
ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1001753 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ევრომშენ ჯგუფი“-
მა

2770 1004562

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „ალტტანს“
19.05.17     
03.06.19

ჯამური 
მოპოვება       
111 039 მ3

7.43 ჰა

1001623 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ინტერნეიშენელ 
ტრანს ენერჯი 
კომპანი“-მ



2771 1004563

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს 
„ინტერნეიშენელ 
ტრანს ენერჯი 

კომპანი“   

19.05.17     
03.06.19

ჯამური 
მოპოვება       

2100 მ3
0.7 ჰა

1001623 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა         
შპს „ალტტანს“-ს

2772 1004564

რუსთავის თიხიანი 
თაბაშირის (გაჯის) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „დენმარკ“ ს/კ 416307026  
19.05.17     
26.05.21

2017-2648 ტ,    
2018-3333ტ,    
2019-3333ტ,     
2020-3333ტ,     
2021-1700ტ

30 ჰა

00146 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
კოორდინატების 
ცვლილება                       
ბრძ.#936/ს 16.06.16წ.      
1003621 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მანი“-მა                    
1003733 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „უკლება“-მ

2773 1004565

„ბაზაქლოს“ ტორფის 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაზაქლოს მიმდებარედ)

შპს „ქართლის 
ფლორა“

ს/კ 426531684  
22.05.17     
23.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
7722 ტონა

2.25 ჰა

2774 1004566

„აბულის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აბული)

შპს „არალი“
22.05.17     
22.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
37 500 მ3

0,75 ჰა

100100 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1002324 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „სერგო 
დარბინიანი“-მა

2775 1004567

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორიაზე)

შპს „თენგო-2000“ ს/კ 424072381  
22.05.17     
29.10.39

3650       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001985 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „თენგიზ 
ხითარიშვილი“-მა



2776 1004570

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ქუთაისში, 
ნიკეას ქუჩაზე, სკვერის 
ტერიტორიაზე სამხედრო 
ნაწილთან და ყოფილ 
სამხედრო ქალაქთან (ნაკვეთი 
#1)

ფ/პ მამუკა 
მაცაბერიძე

23.05.17     
24.05.42

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2777 1004571

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ქუთაისის 
ტერიტორია, ნიკეას ქუჩა #42ბ-
ს სამხრეთ-დასავლეთით)

ფ/პ როსტომ 
ბარბაქაძე

23.05.17     
24.05.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2779 1004573

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი 
წალენჯიხაში, ზუგდიდის 
ქუჩაზე)

შპს „ისლეტ 
ეგრისი“

ს/კ 420001214  
23.05.17     
24.05.42

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2780 1004574

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დაბა ჩოხატაურის 
ტერიტორია)

შპს „ვექტორი“
ს/კ 

405101410595
23.05.17     
24.05.42

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2781 1004575
მდ. ფოცხოვისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
ახალციხის ტერიტორია)

შპს „არალი“ ს/კ 222725807   
23.05.17     
24.05.22

ჯამური 
მოპოვება       

69 300 
2.31 ჰა



2782 1004576

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორში, 
ცხინვალის გზატკ. 
ტერიტორიაზე)

შპს „სვგ მერკური“ ს/კ 417887790  
23.05.17     
24.05.42

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2783 1004577

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჩაგანის ტერიტორიაზე)

შპს „მარნეულის 
სოფწყალი“

ს/კ 434158163   
23.05.17     
24.05.42

547 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2784 1004578

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ყვარელი, II 
და III კარებს შორის მდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
ღვინისა და 

ალკოჰოლური 
სასმელების 
კომპანია“

ს/კ 226523866  
24.05.17     
25.05.42

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2785 1004579
მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქი საგარეჯოს 
ტერიტორია)

შპს „სანი“
24.05.17     
25.05.19

ჯამური 
მოპოვება       
32 700 მ3

1.09 ჰა ვადა გაუვიდა

2786 1004580

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი საგარეჯოს 
ტერიტორიაზე)

შპს „აველლანა“ ს/კ 402024457  
25.05.17     
26.05.42

80 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2787 1004581

მდ. ალაზნის ქვიშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჰერეთისკარის მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ბაკაშვილი

25.05.17     
26.05.19

ჯამური 
მოპოვება       
24 900 მ3

0.83 ჰა ვადა გაუვიდა

2788 1004583

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „თ.გ.“
29.05.17     
08.03.19

ჯამური 
მოპოვება       
23 100 მ3

0.77 ჰა

1004313 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გრიგოლ 
კომახიძემ

2789 1004584

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორია, სოხუმის ქუჩა 
#8)

ფ/პ ალმერი გოგია
29.05.17     
30.05.42

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2790 1004585

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორის 
ტერიტორია, პუშკინის ქ. #1ა)

ფ/პ კობა 
გიუნაშვილი

29.05.17     
30.05.42

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2791 1004586

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა გარეჯვარის 
ტერიტორია)

ფ/პ ელიზბარ 
ძამელაშვილი

29.05.17     
30.05.42

255 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2792 1004587

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალავარის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

ს/კ 208153433  
29.05.17     
30.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
69 000 მ3

2.3 ჰა

2793 1004588

მდ. ქსანთან, „აღაიანის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „რიყე 2012“ ს/კ 400046856  
29.05.17     
30.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
96 600 მ3

3.22 ჰა

2794 1004589

მდ. აჭისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო მაკვანეთის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ლავრენტი 
ქვილორია

29.05.17     
30.05.19

ჯამური 
მოპოვება       
36 900 მ3

1.23 ჰა ვადა გაუვიდა

2795 1004590

მდ. ჩოლაბურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას მიმდებარედ)

ი/მ „კორნელი 
შუღლაძე“

29.05.17     
30.05.18

ჯამური 
მოპოვება       
12 000 მ3

0.4 ჰა ვადა გაუვიდა

2796 1004591

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორის 
ტერიტორია, ჭავჭავაძის ქუჩა 
#104)

სს „იავნანა“ ს/კ 217879259  
29.05.17     
30.05.42

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2797 1004592

მდ. ფოცხოვისწყალზე 
„ვალეს“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, ქ. ვალეს 
მიმდებარედ)

შპს „თენგო-2000“ ს/კ 424072381  
29.05.17     
15.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
10 384.5 მ3

4.34 ჰა

1002845 ლიცენზია 
მთლაიანდ გადასცა 
ი/მ „თენგიზ 
ხითარიშვილი“-მა



2799 1004596

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის 
(უბანი მუხური) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანაკლია)

ი/მ „დემურ 
ჭაფანძე“

30.05.17     
04.09.17

ჯამური 
მოპოვება       
25 000 (I 

უბანზე - 15 364, 
II უბანზე - 

9636) მ3

1.64 
(ორივეზე

) ჰა

1000823 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„რომან მიქანძეს“          
1002312 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004531 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  ი/მ 
„რევაზ ქავთარაძე“-მ

2801 1004600

„ბნელიხევის“ ოქრო-
პოლიმეტალური საბადოდან 
სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „ჯორჯიან 
გოლდ კომპანი“

ს/კ 405205987  
31.05.17     
13.10.41

საბადოს 
ჩრდილო-

აღმოსავლეთ 
უბანზე - ოქრო-

1635.07 კგ,      
ვერცხლი-
8503.79 კგ

სამთო - 
239.4021 

ჰა,        
მიწის - 

504.6677 
ჰა

შევიდა ცვლილება     
ბრძ.№414  23.10.13წ.    
შევიდა ცვლილება 
(შესწავლის ვადა 
გაეზარდა) ბრძ.#1784/ს 
10.11.15წ.                          
1000226 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა სს 
„ჯორჯიან კოპერ ენდ 
გოლდი“-ს                 
1003160 ლიცენზიის 
ცვლილება (მოპოვება)   
1003998 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„არ ემ ჯი აურამაინ“-ს   
1004035 ლიცენზიაში 
ცვლილება (მარაგები 
დამტკიცდა)                    
1004318 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კავკასიის სამთო 
ჯგუფმა“



2803 1004602

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
(II უბანი) ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 

საქართვლოში“    

31.05.17     
07.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
60 300 მ3

2.01 ჰა

შპს „ხიდმა“ 1003071 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა          შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს          
1003177 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
1004284 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კომპანია ბლექ სი 
გრუპს“                              
1004356 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა          
შპს „გზამშენი“-მს     

2804 1004603

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
(II უბანი) ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“     ს/კ 437062018   
31.05.17     
07.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
200 400 მ3

6.68 ჰა

შპს „ხიდმა“ 1003071 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა          შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს          
1003177 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
1004284 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კომპანია ბლექ სი 
გრუპს“                              
1004356 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართვლოში“-ს



2805 1004604

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარძეულის მიმდებარედ)

შპს „ქურა ბეისინ 
ოფერეითინგ 
ქომფანი“

ს/კ 405171567  
31.05.17     
06.05.40

9125   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002513 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კანარგო ჯორჯია“-
მ

2806 1004605

მდ. აჭისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიხაურის მიმდებარედ)

ი/მ „სალომე 
ვაშალომიძე“

ს/კ 
33001066658 

01.06.17     
02.06.20

ჯამური 
მოპოვება       

33 900 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.13 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
13 ნოემბრის #21-
12/171716 წერილით       
ვადა გაუვიდა

2807 1004606

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორია, სამი 
ჭაბურღილი)

სს „სტიმორ 
ასოსიატეს ს.ა. 

წარმომადგენლობ
ა საქართველოში“

ს/კ 202450837  
01.06.17     
02.06.42

425 000 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2808 1004607

„ლეჟბადინის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარედ)

შპს „ნუგეში“ ს/კ 416311002  
01.06.17     
20.11.35

ჯამური 
მოპოვება       
112 770 მ3

4.01 ჰა

1003101 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახი 
შინჯიაშვილმა

2809 1004608

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კალინინოს ტერიტორია, ორი 
ჭაბურღილი და ერთი ჭა)

შპს „მტკვარი 
ენერჯი“

ს/კ 202066726  
01.06.17     
02.06.42

190 000 (ორ 
ჭაბურღილზე 
და ერთ ჭაზე) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა



2810 1004609

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქი ვანის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიკოლოზ 
ფოფხაძე

01.06.17     
02.06.42

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2812 1004612

თბილისის საბადოს ლისისა 
და საბურთალოს უბნების 
(ჭაბურღილები #4თ, #6თ, 
#8თ, #7თ, #5თ, #1-
საბურთალო და #1-ლისი) 
თერმული წყლების მოპოვება 
(ქალაქ თბილისში)

შპს „თერმული 
წყლები“

ს/კ 404419214  
01.06.17     
01.06.22

მინიმალური - 
3000 მ3/დღე-

ღამეში         
მაქსიმალური - 

3000 მ3/დღე-
ღამეში    

0150 წიაღით 
სარგებლობის 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს 
„გეოთერმია“-მ                
1000486 ლიცენზიას 
გაუგრძელდა 
მოქმედების ვადა

2813 1004613

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩა #3)

ფ/პ ლევან 
გაგოშიძე

05.06.17     
06.06.42

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2814 1004614

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნარაზენის ტერიტორიაზე)

შპს „GEO-FOOD“ ს/კ 419987081  
05.06.17     
06.06.42

2000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2815 1004615

მდ. სტორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სანიორეს მიმდებარედ)

ფ/პ ელდარი 
მამედოვი

05.06.17     
06.06.19

ჯამური 
მოპოვება       
18 750 მ3

1.25 ჰა ვადა გაუვიდა



2816 1004616

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩაზე, მ/რ V, #26, ორი 
ჭაბურღილი)

შპს „დოლე-
ქართლი“

ს/კ 417885006
05.06.17     
06.06.42

36 500 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2817 1004617

„ჭრებალოს“ თაბაშირის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი ტოლას 
მიმდებარედ)

შპს „ზ.მ.“ ს/კ 212709434   
05.06.17     
06.06.22

ჯამური 
მოპოვება       

12 075 ტონა
0.21 ჰა

2818 1004618

მდ. ხობზე „ზუბის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზუბის მიმდებარედ)

შპს „ესკო“ ს/კ 400189657  
06.06.17     
07.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
210 000 მ3

7.0 ჰა

2819 1004619

მდ. ჩოლშურაზე „საყდარის“ 
ლოდნარის (ზედაპირული 
აკრეფვა) მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საყდარის მიმდებარედ)

შპს „ონიქს 
როუდი“

09.06.17     
10.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
10 300 მ3

1.03 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#515/ს 
24.04.18წ.

2820 1004624

ფარავნის პერლიტის 
საბადოზე პერლიტის 
მოპოვება (ნინოწმინდისა და 
წალკის მუნიციპალტეტები)

შპს „ო.კ.“ ს/კ 205151048  
14.07.17     
17.10.26

მინიმალური 
10000ტ

126,2 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„წალკა 91“-ს (ს/კ 
243119718, წალკა, სოფ. 
ხადიკი, 577474224) 
2014 წლის 1 
ნოემბრიდან 2 წლის 
ვადით                               
00357 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

2821 1004625

„ხანდოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ხანდოს მიმდებარედ)

ფ/პ გარიკ 
ზარმარიანი

14.06.17     
29.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
5 800 მ3

0.108 ჰა

1002481 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „ელვა“-მ                    
1004542 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გამა-სერვისი“-მა    



2822 1004626

„ხანდოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ხანდოს მიმდებარედ)

 შპს „გამა-
სერვისი“   

14.06.17     
29.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
3 600 მ3

0.066 ჰა

1002481 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „ელვა“-მ                    
1004542 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   ფ/პ 
გარიკ ზარმარიანს

2823 1004627

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კედიას ქუჩა, 
2 ჩიხი, #5)

შპს „აგრომითი“   ს/კ 419997016 
14.06.17     
15.06.42

3500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2824 1004628

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გურჯაანის 
ტერიტორიაზე, ევდოშვილის 
ქუჩაზე)

ფ/პ ნიკა 
მექერიშვილი

15.06.17     
16.06.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2825 1004629

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის 
ქუჩა #66)

ფ/პ დავით 
შავერდაშვილი

15.06.17     
16.06.27

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2826 1004630

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გრემის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სარაჯიშვილი 
დისტილერი“

ს/კ 405032049  
15.06.17     
16.06.42

360 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2827 1004631

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ყუფუნიას 
ქუჩა #2)

ფ/პ ნინო ლატარია
15.06.17     
16.06.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2828 1004632

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ზუგდიდის 
სუპერმარკეტი“

ს/კ 219982400  
15.06.17     
16.06.42

15000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2829 1004633

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, დგებუაძის 
ქუჩა #23)

სს „ცეკავშირის 
ზუგდიდის 
სასურსათო 
კომბინატი“

ს/კ 219983908   
15.06.17     
16.06.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2830 1004634

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობის 
ტერიტორიაზე, 
ბარათაშვილის ქუჩა #15)

შპს „მერცხალი“  ს/კ 244559848  
15.06.17     
16.06.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2831 1004635

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაკურციხის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
კავკავაშვილი

15.06.17     
16.06.42

87 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2832 1004637

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რატევანის მიმდებარედ)

ფ/პ ირაკლი 
დემურაძე

19.06.17     
20.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
36 000 მ3

1.2 ჰა

2833 1004638

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქეშალოს მიმდებარედ)

შპს „ელიტა 
პლიუსი“

20.06.17     
21.06.22

ჯამური 
მოპოვება       

114 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.80 
(ორივეზე

)ჰა

გაუქმდა ბრძ.#1239ს/ 
02.10.19წ.



2834 1004639

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(ცხენისწყლის) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ხონის 
ტერიტორია)

შპს „საგზაო“ ს/კ 419993029  
20.06.17     
21.06.22

ჯამური 
მოპოვება       

78 000 (ხუთივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.6 
(ხუთივეზ

ე) ჰა

2835 1004640

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხობის 
ტერიტორიაზე, ცოტნე 
დადიანის ქუჩა #258)

ი/მ „კობა 
თუთბერიძე“

ს/ნ 
58001011674   

20.06.17     
21.06.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2837 1004642

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის ტერიტორიაზე)

შპს „ფაბრიკა 1900“ ს/ნ 405157128  
20.06.17     
21.06.42

18 250   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2838 1004643

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის ტერიტორიაზე)

შპს „კვარა“  ს/კ 420425267  
20.06.17     
21.06.42

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2839 1004644

მდ. მთიულეთის ხევზე 
„ბეწენწურების“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბეწენწურების მიმდებარედ)

შპს „გერალი“
20.06.17     
21.06.19

ჯამური 
მოპოვება       
20 100 მ3

0.67 ჰა ვადა გაუვიდა

2841 1004646

მდ. ჭერმისხევზე 
„ფაფრისხევის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიტაანის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

22.06.17     
23.06.19

ჯამური 
მოპოვება       
211 350 მ3

14.09 ჰა ვადა გაუვიდა



2842 1004647

მდ. თერგის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
სტეფანწმინდის მიმდებარედ)

შპს „ეს ერ ჯი“ ს/კ 441485457  
22.06.17     
04.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
35 100 მ3

1.17 ჰა

1004520 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გოჩა ჯომიდავამ      
ვადა გაუვიდა

2843 1004649

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

შპს „ლ. და ზ. 
ინერტი“

22.06.17     
03.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
61 800 მ3

2.06 ჰა

1002699 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სილამაზის და 
ესტეტიკის სტუდიო 
ოჯჯი“-მა                          
1004073 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა           
მოეხსნა 2017 წლის 17 
ნოემბრის #21-
05/175449 წერილით  
გაუქმდა ბრძ.#883/ს 
03 07 19წ

2844 1004650

მდ. ხობის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭიხუს მიმდებარედ)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

ს/კ 215148551  
22.06.17     
23.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
71 700 მ3

2.39 ჰა

2845 1004651

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის ტერიტორიაზე)

შპს „ელისი-2015“ ს/კ 405114816  
26.06.17     
27.06.42

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2846 1004652

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუსხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიკოლოზ 
ჩიგოგა

26.06.17     
27.06.42

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2847 1004653

მდ. წაბლარისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წყალთაშუას მიმდებარედ)

შპს „ბაღდათის 
ავტოგზა“

27.06.17     
28.06.19

ჯამური 
მოპოვება       
19 200 მ3

0.64 ჰა ვადა გაუვიდა

2848 1004654

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე, ხეივანი 
კოკაია #1)

შპს „სათნო“ ს/კ 215110252  
28.06.17     
29.06.42

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2849 1004655

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შულავერის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514  

28.06.17     
29.06.42

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2850 1004656

მდ. სტორის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფშაველის მიმდებარედ)

შპს „გერალი“
28.06.17     
29.06.18

ჯამური 
მოპოვება       

6300 მ3
0.21 ჰა ვადა გაუვიდა

2851 1004657

მდ. თეზამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხვარიჭამიის მიმდებარედ)

შპს „გერალი“
28.06.17     
29.06.18

ჯამური 
მოპოვება       

2400 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.24 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

ვადა გაუვიდა



2853 1004659

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898  
28.06.17     
29.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
88 200 მ3

2.94 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/70253 წერილით

2856 1004662

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობის 
ტერიტორიაზე, ცოტნე 
დადიანის ქუჩა #234)

შპს „ჯორჯიან 
პროდაქტს 
რენესანს“

ს/კ 411322279  
28.06.17     
29.06.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2857 1004663
მდ. რიონზე „ძველი რიონის“ 
ქვიშის მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე)

შპს „რიონი 2017“ ს/კ 415099672  
28.06.17     
23.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
54 000 მ3

1.8 ჰა
1003715 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბახვა ბარამიძემ

2858 1004665

„მეტეხის“ თიხის (სააგურე) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეტეხი)

შპს „მეტეხის 
კერამიკა“

ს/ნ 232539107  
28.06.17     
05.11.30

ჯამური 
მოპოვება       
458 000 მ3

18,97 ჰა

სს „მეტეხის კერამიკა“-
ზე გაც. 0000077 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

2859 1004666

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
(უბანი ლუხუთა II) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სიმონეთის მიმდებარედ)

ი/მ „ირაკლი 
კუბლაშვილი“

ს/კ 
21001000880   

28.06.17     
29.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
95 400 მ3

3.18 ჰა



2860 1004667

მდ. დებედაზე „დებედას“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „ქცია“ ს/ნ 234161135  
29.06.17     
23.03.26

80 000 მ3/წელ 40.0 ჰა

00049 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „შულავერის 
არამადნეული 
მასალების ქარხანამ“      
100932 ლიცენზიაში 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)  
შპს „შულავერის 
არამადნეული 
მასალების ქარხანა 
2010“-ზე გაცემული 
1002856 ლიცენზიის 
შერწყმა

2861 1004668

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, სოხუმის ქუჩა 
#79)

ფ/პ გოგიტა 
შუშანია

30.06.17     
01.07.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2862 1004669

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, 
გურამიშვილის ქ. #25)

შპს „ელეგანტი“ ს/კ 437060341  
30.06.17     
01.07.42

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2863 1004670

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობის 
ტერიტორიაზე, აიეტის 
დასახლებაში)

ფ/პ გიული ჭითავა
30.06.17     
01.07.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2864 1004671
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობში)

შპს „ზუბი 2010“ ს/ნ 444547108  
30.06.17     
01.07.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2865 1004672

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქუჩა #96)

ი/მ „დემურ 
თოლორაია“

ს/კ 
19001071685   

30.06.17     
01.07.42

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2866 1004673

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ალბერტი 
ახალაია“

ს/კ 
19001003521   

30.06.17     
01.07.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2867 1004674

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელეს ტერიტორიაზე)

ფ/პ ტარიელ 
ბოჭორიშვილი

30.06.17     
01.07.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2868 1004675

მდ. დიდ ლიახვზე „ლიახვის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ვარიანის მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო“
ს/კ 217890584  

30.06.17     
01.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
251 100 მ3

8.37 ჰა

2869 1004676

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაშის ტერიტორიაზე)

შპს „რესურსი 
2009“

ს/კ 221286766  
30.06.17     
01.07.42

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2870 1004677

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, შინდისის 
გზატკეცილის მე-2 კმ-ში)

ფ/პ გურამი 
ჯოჯიშვილი

30.06.17     
01.07.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2871 1004678

მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალას მიმდებარედ)

შპს „ბელ-ბაუ“ ს/კ 205156748  
30.06.17     
01.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
98 100 მ3

3.27 ჰა

2872 1004679

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, 
გამსახურდიას ქუჩა #218)

ი/მ „ნუგზარ 
რიგვავა“

 ს/კ 
19001044860   

03.07.17     
04.07.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2873 1004680

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვარხეთის ტერიტორია

შპს „კვარხითი 
აგრო“

ს/კ 405191661  
03.07.17     
04.07.42

200 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2874 1004681

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალდაბის ტერიტორია

ფ/პ ჯონი 
ყულიაშვილი

03.07.17     
04.07.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#668/ს 
20.05.19წ.

2875 1004684

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ვახტანგ 
კვარაცხელია“

ს/კ 
19001030051  

05.07.17     
06.07.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2876 1004685

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, შოთა 
ხუბულავას ქ. #13)

შპს „ზუგდიდის 
რეგიონალური 

ტუბსაწინააღმდეგ
ო საავადმყოფო“

ს/კ 220004787  
05.07.17     
04.07.42

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2878 1004687

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუკუზანის („ნადარბაზევი“) 
ტერიტორია

შპს „მეღვინეობა 
მუკუზანი“

ს/კ 405174608  
07.07.17     
08.07.22

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2879 1004688

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის ტერიტორია

შპს „ქართული 
ხორცის 

პროდუქტები“
ს/კ 231287595  

07.07.17     
08.07.22

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2880 1004689

„დურნუკის“ (I უბანი) 
ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა დურნუკი)

ი/მ „ფიკრატ 
ბაირამოვი“

11.07.17     
17.04.35

ჯამური 
მოპოვება       
341 920 მ3

3.42 ჰა

1002439 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ნიაზი ზეინალოვი“-ს   
1003723 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დაცითი“-მა

2881 1004690

„დურნუკის“ (II უბანი) 
ბაზალტის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა დურნუკი)

შპს „დაცითი“ 
11.07.17     
17.04.35

ჯამური 
მოპოვება       
241 826 მ3

2.42 ჰა

1002439 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ნიაზი ზეინალოვი“-ს   
1003723 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  ი/მ 
„ფიკრატ ბაირამოვი“-ს  
გაუქმდა ბრძ.#1069/ს 
14.08.19წ.



2882 1004691

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სენაკის 
ტერიტორიაზე, მშვიდობის 
ქუჩა #207)

ფ/პ ერასტი 
ჯანაშია

11.07.17     
12.07.42

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2883 1004692

„ახალი სამგორის“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სამგორის 
მიმდებარედ)

შპს „გლგ კომპანი“ ს/ნ 426524594  
11.07.17     
12.07.37

ჯამური 
მოპოვება       

71 136 ტონა
9.36 ჰა

2884 1004693

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973  
11.07.17     
07.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
96 000 მ3

3.20 ჰა

1004248 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გრიგოლ 
კომახიძემ                         
1004535 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თ.გ.“-მა

2885 1004695

მდ. ყვირილაზე „ჩოლაბურის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ეწერის მიმდებარედ)

შპს „ბორან 
კოსნტრაქშენი“

ს/კ 405161970  
13.07.17     
14.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
230 700 მ3

7.69 ჰა

2886 1004696

„ვარევანის“ ბაზალტის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარევანის მიმდებარედ)

ფ/პ გარიკ 
ზარმარიანი

13.07.17     
14.07.27

ჯამური 
მოპოვება       
10 800 მ3

0.36 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#956/ს 
18.07.19წ.

2887 1004697

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქარელის 
ტერიტორიაზე, ვაჟა-
ფშაველას ქუჩა #127)

ფ/პ ნოდარი 
თურმანიძე

13.07.17     
14.07.42

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2888 1004698

„დედოფლისწყაროს“ (უბანი 
„საზაფხულო“) კირქვის 
(ღორღი) მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სამრეკლოს (ჯაფარიძე) 
მიმდებარედ)

ფ/პ ვეფხია 
ალბუთაშვილი

13.07.17     
14.07.27

ჯამური 
მოპოვება       
105 700 მ3

1.51 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1164/ს 
07.08.18წ.

2889 1004699

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაღლაკის მიმდებარედ)

ფ/პ თამაზ 
გელაშვილი

13.07.17     
14.07.42

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2890 1004700

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუისის ტერიტორია)

ი/მ „ნათია 
ჩხიკვაძე“

ს/კ 
43001011513   

13.07.17     
14.07.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2891 1004701

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

13.07.17     
13.01.20

ჯამური 
მოპოვება       
37 200 მ3

1.24 ჰა

1004209 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გრიგოლ 
კომახიძემ                         
1004582 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თ.გ.“-მა                     
ვადა გაუვიდა

2892 1004702

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ლანჩხუთის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას 
ქუჩა #36)

ფ/პ დავით დარჩია
13.07.17     
14.07.42

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2893 1004703

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

შპს „ინტერი“ ს/კ 404512728  
13.07.17     
14.07.42

5000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2894 1004704

მდ. რიონზე „ჭიორის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭიორის მიმდებარედ)

ი/მ „რევაზი 
ნოდარიშვილი“

14.07.17     
15.07.19

ჯამური 
მოპოვება       
30 900 მ3

1.03 ჰა ვადა გაუვიდა

2895 1004705

მდ. აბაშის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სერგიეთის მიმდებარედ)

ფ/პ ველზარი 
ერქვანია

14.07.17     
15.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
13 200 მ3

0.44 ჰა ვადა გაუვიდა

2896 1004706

მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
ზედა ლიას მიმდებარედ)

შპს „ნივა“ ს/ნ 406214029   
17.07.17     
18.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
216 900 მ3

7.23 ჰა

2897 1004708
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თბილისის უბანი 
ფონიჭალა) ტერიტორია

შპს „კრწანისი“ ს/კ 405174261 
17.07.17     
18.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
157 800 მ3

5.26 ჰა

2898 1004709

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიხაშხოს მიმდებარედ)

შპს „ბიზნეს 
ჯგუფი“

ს/კ 406109134  
18.07.17     
19.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
213 900 მ3

7.13 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
23 იანვრის #21-12/7476 
წერილით          ყადაღა 
2020 წლის 5 მარტის



2899 1004710

„უდაბნოს“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უდაბნოს მიმდებარედ)

სს 
„კავკასავტომაგის

ტრალი“

18.07.17     
19.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
10 200 მ3

0.17 ჰა ვადა გაუვიდა

2900 1004711

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა გეზათის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ქიმუ 777“ ს/კ 437067825  
19.07.17     
20.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
156 300 მ3

5.21 ჰა

ყადაღა დაედო 2019 
წლის 30 სექტემბრის 
#21-12/104735 
წერილით

2901 1004712

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფარეულის მიმდებარედ)

შპს „ემ. ჯი 
რენიუებლზ“

ს/კ 404533590  
20.07.17     
14.07.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1003757 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლოპოტა ენერჯი“-
მა

2902 1004713

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყაროს 
მიმდებარედ)

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ“

ს/კ 436031973  
20.07.17     
05.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
78 600 მ3

2.62 ჰა
1003062 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თ.გ.“-მა

2903 1004715
მდ. ჩხარის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
მიმდებარედ)

ააიპ „თერჯოლის 
დასუფთავებისა 

და 
კეთოლმოწყობის 
მუნიციპალური 

სამსახური“

ს/კ 431945274  
20.07.17     
21.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

33 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.1 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა



2904 1004716

მდ. ლოპოტას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფარეულის მიმდებარედ)

შპს „ლოპოტა“
20.07.17     
14.01.18

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.20 ჰა

1004211 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004598 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლოპოტა ტურ 
სერვისი“-მა

2905 1004717

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფარეულის ტერიტორიაზე

შპს „ლოპოტა“ ს/კ 431176817  
20.07.17     
11.02.42

150 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004265 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლოპოტა ტურ 
სერვისი“-მა

2907 1004719

„რაჭისუბნის“ მინერალური 
წყლის საბადოზე (ჭაბ. #3 1 
საექსპლუატაციო და ჭაბ.#2 
სადაკვირვებო) 
ნახშირორჟანგის (გაზი Co2) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაჭისუბნის მიმდებარედ)

შპს „ცო 2 
კრისტალი“

ს/კ 225378196  
21.07.17     
22.07.32

550 
ტონა/წელიწად

ში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2908 1004720

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას ტერიტორიაზე

ი/მ „გიორგი 
შარიქაძე“

ს/კ 
56001019401   

21.07.17     
22.07.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2909 1004721

მდ. პატარა ენგურზე „ენგური 
III“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შამგონას (უბანი თაგილონი) 
მიმდებარედ)

შპს „სტრონგ 
სტოუნ“

ს/კ 405181663  
21.07.17     
13.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
450 000 მ3

15.0 ჰა

1003081 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ასაი ჯორჯია“-მ      
1003352 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სავიანა“-მ                
1003488 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯმს“-მა



2910 1004722

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „კავკაზ 
ცემენტ ჯორჯია“

ს/კ 404893601   
21.07.17     
27.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
51 900 მ3

1.73 ჰა

1004484 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი უკლებამ     
1004610 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რესურსი“-მა           
1004648 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „არგუნ“-მა

2911 1004723

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ბაშის მიმდებარედ)

შპს „კენჭი“ ს/კ 444959109  
21.07.17     
22.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
315 000 მ3

10.50 ჰა

2912 1004724

მდ. ილტოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შახვეტილას მიმდებარედ)

ფ/პ გელა 
ონიაშვილი

21.07.17     
22.07.18

ჯამური 
მოპოვება       

7050 მ3
0.47 ჰა ვადა გაუვიდა

2914 1004726

„იცქისის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იცქისის მიმდებარედ)

ფ/პ მერაბ კომლაძე
24.07.17     
25.07.18

ჯამური 
მოპოვება       

3900 მ3
0.26 ჰა ვადა გაუვიდა

2916 1004728
მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. საჩხერის 
მიმდებარედ)

შპს „მიქს 2015“ ს/კ 439395398   
24.07.17     
09.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
45 455 მ3

2.96 ჰა

1002414 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით გიორგაძემ   
ვადა გაუვიდა



2917 1004729

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ორღულის მიმდებარედ)

შპს „მიქს 2015“ ს/კ 439395398  
24.07.17     
31.03.21

ჯამური 
მოპოვება       
56 058 მ3

3.01 ჰა
1003480 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით გიორგაძემ

2918 1004730

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარედ)

ფ/პ გოდერძი 
მეხუზლა

24.07.17     
19.02.18

ჯამური 
მოპოვება       

5655 მ3
0.7651 ჰა

1001011 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბალავარი 2010“-ს          
1001158 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მერაბ ხომერიკმა     
1004593 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ია მურვანიძემ

2919 1004732

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

შპს „რობერტ 
ცირეკიძე“ 

ს/კ 205221650  
24.07.17     
18.10.27

ჯამური 
მოპოვება       
29 994 მ3

1.51 ჰა

00929 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004622 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჟონეთი 2“-ს

2920 1004733

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

შპს „ჟონეთი 2“ ს/კ 421273446  
24.07.17     
18.10.27

ჯამური 
მოპოვება       
15 512 მ3

0.43 ჰა

00929 ლიცენზიის 
დუბლკიკატი                  
1004622 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„რობერტ ცირეკიძე“-მ 

2921 1004734

„გამარჯვების“ თიხა-
თაბაშირის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვება)

შპს „ხანი“ ს/კ 425053381  
25.07.17     
27.08.31

ჯამური 
მოპოვება       

2724 ტ
4.22 ჰა

1000173 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
ი/მ „ზაზა იარაჯული“-
ს                         1003287 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა ფ/პ მერაბ 
ქებაძემ



2922 1004735

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. წალენჯიხაში, 
ჭურღულიას ქ. №6)

სს „სამედიცინო 
კორპორაცია 

ევექსი“

25.07.17     
10.12.18

3 650          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „ე.კ. ფიფიას 
სახელობის 
წალენჯიხის 
ცენტრალური 
საავადმყოფო“-ზე 
გაც.#1001407 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება (შერწყმა)

2924 1004737

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

ი/მ „რობერტ 
ცირეკიძე“

ს/კ 
01026002474   

26.07.17     
02.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
56 904 მ3

1.29 ჰა

1000740 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სახელმწიფო 
სამშენებლო კომპანია“-
მ                       1001266 
ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004621 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჟონეთი 2“-ს

2925 1004738

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

შპს „ჟონეთი 2“ ს/კ 421273446  
26.07.17     
02.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
19 500 მ3

0.39 ჰა

1000740 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სახელმწიფო 
სამშენებლო კომპანია“-
მ                       1001266 
ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004621 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  ი/მ 
„რობერტ ცირეკიძე“-მ

2926 1004739

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

შპს „გრანდი“ ს/კ 420425640  
26.07.17     
22.11.39

3000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002107 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ავთანდილ 
შენგელაია“-მ



2927 1004740

მდ. თერგის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფანშეტის მიმდებარედ)

შპს „ერ ტე დე“ ს/კ 406102550   
28.07.17     
29.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
123 300 მ3

4.11 ჰა

2928 1004741

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმის მიმდებარედ)

შპს „ბორან 
კონსტრაქშენი“

ს/კ 405161970  
28.07.17     
29.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
138 300 მ3

4.61 ჰა

2929 1004742

მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმის მიმდებარედ)

შპს „ბორან 
კონსტრაქშენი“

ს/კ 405161970  
28.07.17     
29.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
225 300 მ3

7.51 ჰა

2930 1004743

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლაში, მდ. 
ჩოლაბურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მარინი“ ს/კ 412708173  
28.07.17     
29.07.42

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2932 1004745

მდ. მტკვარზე „ხიდისთავის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისთავის 
მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“ ს/კ 217873031  
31.07.17     
01.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
95 400 მ3

3.18 ჰა

2933 1004746

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“ ს/კ 217873031  
31.07.17     
01.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
141 000 მ3

4.7 ჰა



2934 1004747

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“
ს/კ 217890584  

31.07.17     
01.08.42

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2936 1004749

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ქვეშეთის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვეშეთის მიმდებარედ)

შპს „პეპო 2017“ ს/კ 429323644  
31.07.17     
01.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
106 200 მ3

3.54 ჰა

2937 1004750

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“ ს/კ 217873031  
31.07.17     
01.08.42

7300 (ორივე 
ჭაზე ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2938 1004751

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ნაგვაზავოს 
მიმდებარედ)

შპს 
„მარტვილავტოგზ

ა“

01.08.17     
02.08.18

ჯამური 
მოპოვება       
14 100 მ3

0.47 ჰა ვადა გაუვიდა

2939 1004752

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ენერჯი გრუპ“

ს/კ 400113925 
01.08.17     
02.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
53 100 მ3

1.77 ჰა

2940 1004753

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წილკანის მიმდებარედ)

შპს „გლობალ 
ბიერ ჯორჯია“

ს/კ 406135640  
02.08.17     
03.08.22

40 000 (სამივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა



2941 1004754

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის ქ. 
№187)

ი/მ „მარიამ 
გოგალაძე“

ს/კ 
57001014654   

02.08.17     
29.10.29

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001992 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ჯულიეტა 
ლომიტაშვილმა

2942 1004755

ბაზალტის (სამშენებლო) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა დურნუკის 
მიმდებარედ)

შპს „დაცითი“ ს/კ 434163807 
03.08.17     
04.08.27

ჯამური 
მოპოვება       

75 000 (ორივე 
უანბზე ერთად) 

მ3

1.5 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

გაუქმად ბრძ.#342/ს 
16.03.20წ.

2943 1004756

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ბაშის მიმდებარედ)

შპს „ვესტ 
კონსტრაქშენი“

ს/კ 405022611  
03.08.17     
04.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
174 600 მ3

5.82 ჰა

2947 1004760

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტყაჩირის მიმდებარედ)

შპს „ნია“ ს/კ 421268773   
03.08.17     
10.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
75 300 მ3

2.51 ჰა
1004131 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნოდარ კაცაძემ

2948 1004761

„ედიკილისას“ ვულკანური 
წიდის (საშენი მასალა) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ედიკილისას მიმდებარედ)

შპს „გზა +“ ს/კ 404398843  
03.08.17     
17.03.27

ჯამური 
მოპოვება       
33 467 მ3

0.7 ჰა

1000459 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ლიანდაგი“-მ                
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2015 წლის 
22 ივნისის #21-
05/64432 წერილით         
1001867 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზა+“-მ                     
1004010 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზა 2015“-მა



2949 1004762
„თანაკლიის“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში)

ფ/პ ისპანდიარ 
დამირჩიევი

03.08.17     
24.03.26

ჯამური 
მოპოვება      

5592 მ3
3,2 ჰა

00052 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა       
100094 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ჰ. განჯაევმა“            
100572 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ეტალონი აიდანი“-
მა

2950 1004763

მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხეს მიმდებარედ)

ფ/პ ავთანდილ 
კოხოძე

04.08.17     
05.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
63 300 მ3

2.11 ჰა

2951 1004764

ჭაბურღილის მტკნარი წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტალერის მიმდებარედ)

შპს „მარტვილის 
წყლები“

ს/კ 435428020  
07.08.17     
16.03.35

90 მ3/დღღ 0,07 ჰა

100829 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „იური წულაიამ“   
100961 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა         
შპს „მარტვილის 
წყლები“-მა                       
1002860 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალიკა ჯიჯელავამ

2953 1004766

მდ. ხობის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი გურიფულის 
მიმდებარედ)

შპს „შუაგზა“ ს/კ 444547778  
08.08.17     
09.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
45 300 მ3

1.51 ჰა



2954 1004767

მდ. რიონზე „საჯავახოს“ 
ქვიშა ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯავახოს მიმდებარედ)

შპს „ბაბობე“
08.08.17     
04.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
23 000 მ3

0.76 ჰა

1001063 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბონდი-2009“-ს               
1001355 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გიგა მახარაძე“-მ     
1003990 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა    შპს 
„გლობალი 2015“-მა

2955 1004768

მდ. რიონზე „საჯავახოს“ 
ქვიშა ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯავახოს მიმდებარედ)

შპს „გლობალი 
2015“

08.08.17     
04.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
56 200 მ3

1.89 ჰა

1001063 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბონდი-2009“-ს               
1001355 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გიგა მახარაძე“-მ     
1003990 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბაბობე“-ს

2956 1004769
მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ქალაქ 
სამტრედიის ტერიტორიაზე)

შპს „ოლიმპი-
2006“

08.08.17     
09.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
22 500 მ3

0.75 ჰა ვადა გაუვიდა

2957 1004770

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
გუმათჰესის მარცხენა 
დასახლება)

სს „ენერგო-პრო 
ჯორჯია 

გენერაცია“
ს/კ 405182626  

08.08.17     
09.08.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2958 1004771

„ლებარდეს“ მინერალური 
წყლის (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლებარდეს მიმდებარედ)

შპს „მარტვილის 
წყლები“

ს/კ 435428020  
08.08.17     
06.04.34

14.5 მ3/დღღ 0,14 ჰა

100459 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „იური წულაიამ“   
100960 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   შპს 
„მარტვილის წყლები“-
მა                          
1002858 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალიკა ჯიჯელავამ   

2959 1004772

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის ტერიტორიაზე)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898  
08.08.17     
09.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
101 700 მ3

3.39 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/70253 წერილით

2961 1004774

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898  
08.08.17     
09.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
104 400 მ3

3.48 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/70253 წერილით

2962 1004775

კობის მინერალური წყლისა 
და ნახშირმჟავა აირის №9 
ჭაბურღილიდან 
ნახშირორჟანგის (გაზი CO2) 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კობი)

ფ/პ პლატონ 
ტატიშვილი

08.08.17     
04.08.27

2.0 ტონა/დღღ 0.07 ჰა

1000767 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
ტატიშვილმა                    
1000894 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
პლატონ ტატიშვილს     
1003312 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კობი“-მა                          
1003368 ლიცენზიის 
ვადის გაგრძელება



2963 1004776

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „როიალ 
ბილდინგ გრუპ“

08.08.17     
13.04.18

ჯამური 
მოპოვება       
27 900 მ3

0.93 ჰა

1001097 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1508/ს 
26.09.17წ.

2964 1004777

მდ. ენგურზე „ენგური III“-ის 
(უბანი მუხური) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანაკლია)

ი/მ „რომან 
მიქანძე“

09.08.17     
04.09.17

ჯამური 
მოპოვება       

4100 მ3
0.73 ჰა

1000823 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„რომან მიქანძეს“          
1002312 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004531 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„დემურ ჭაფანძე“-ს    
1004597 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „რევაზ ქავთარაძე“-
მ

2965 1004778

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „ვერტიკალი“ ს/კ 437068922   
09.08.17     
10.08.22

ჯამური 
მოპოვება       

210 600 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

7.02 
(სამივეზე 
ერთად) ჰა

2966 1004779
„კურსების“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულში, სოფ. კურსები)

შპს „ქართული 
გრანიტი“

ს/ნ 412694883  
09.08.17     
18.09.29

ჯამური 
მოპოვება      
105 800 მ3

1,69 ჰა
100639 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „X GROUP“-მა

2967 1004780

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, 
ჯავახიშვილის ქ. #35)

ი/მ „კაკო 
ყალიჩავა“

ს/კ 
19001008366

10.08.17     
12.09.25

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002929 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004636 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ირაკლი 
კვარაცხელია“-მ



2968 1004781

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარედ)

შპს „კამაკო“ ს/კ 224088608  
10.08.17     
11.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
70 000 მ3

0.70 ჰა

2969 1004782

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჭყონის ტერიტორიაზე)

ი/მ „გიზო 
კორთხონჯია“

ს/კ 
29001002595 

10.08.17     
11.08.42

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2970 1004783

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს ტერიტორიაზე)

შპს „ასკანგელ 
ალიანს“

ს/კ 405143786  
10.08.17     
11.08.42

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2971 1004784

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სკრას მიმდებარედ)

ფ/პ შალვა 
ხიზანიშვილი

10.08.17     
11.08.18

ჯამური 
მოპოვება       

2400 მ3
0.08 ჰა ვადა გაუვიდა

2972 1004785

თბილისის წყალმისაღების 
ნატახტრის უბანებზე (უბანი 
სიფონური და უბანი 
სანაპირო) მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარი)

შპს „ჯორჯიან 
უოთერ ენდ 
ფაუერი“

ს/კ 203826002  
11.08.17     
04.09.22

146 880 მ3/დღღ 65.53 ჰა
1000822 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



2973 1004786

„მუხრანის ველის“ უბანზე 
არსებული ჭაბურღილებიდან 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
უოთერ ენდ 
ფაუერი“

ს/კ 203826002  
11.08.17     
04.09.22

139 968 მ3/დღღ 175.96 ჰა
1000821 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

2974 1004787

მყარი სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვებისა და 
გადამუშავების (ტექნოგენური 
დანაგროვები)  ნარჩენის 
მოპოვება (ქ.რუსთავში, 
ალუმინის ქარხნის 
მიმდებარედ)

შპს „აიეტი“ ს/კ 412729490  
14.08.17     
01.08.24

ჯამური 
მოპოვება       
56 776.8 ტ

3.25 ჰა
1001700 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი ლანჩავამ

2975 1004788

მდ. ხრამზე „ბაიდარ-
ქურთლარის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქურთლარის მიმდებარედ)

შპს „თეგი“
14.08.17     
15.08.18

ჯამური 
მოპოვება       

9000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.30 
(ორივეზე

) ჰა
ვადა გაუვიდა

2976 1004789

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„არაგვისპირის“ და 
„ანანურის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარედ)

შპს „საქართველოს 
სამხედრო გზა“

ს/კ 229284191   
14.08.17     
15.08.22

ჯამური 
მოპოვება       

80 400 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.68 ჰა

2978 1004791

„ციხისძირის“ ქვიშაქვის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისძირის მიმდებარედ)

შპს „ლგ გრუპი“ ს/კ 211328810  
14.08.17     
15.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
10 400 მ3

0.26 ჰა



2979 1004792

მდ. ილტოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მატანის მიმდებარედ)

ფ/პ სარქისა 
ყაზარაშვილი

14.08.17     
15.08.18

ჯამური 
მოპოვება       

5700 მ3
0.19 ჰა ვადა გაუვიდა

2980 1004793

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნაზი 
კეჩხუაშვილი

14.08.17     
15.08.42

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2982 1004795

მდ. ნენსკრას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლახანის მიმდებარედ)

შპს „ავსტრიან 
ჯორჯიან 

დეველოპმენტი“
ს/კ 404997232 

21.08.17     
22.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
33 000 მ3

1.10 ჰა

2983 1004796

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის ტერიტორიაზე)

შპს „ჯეოქროუნი“ ს/კ 206338612  
21.08.17     
22.08.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2984 1004797

მდ. ილტოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნადუქნარის მიმდებარედ)

შპს „აგტ 
სამენეჯმენტო, 

საკონსულტაციო 
და სამშენებლო 
მომსახურების 
საქართველოს 
ფილიალი“

ს/კ 402027114  
21.08.17     
22.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
102 000 მ3

3.40 ჰა

2985 1004798

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქ/ #100)

ფ/პ მიხეილ 
ჭუმბურიძე

21.08.17     
22.08.42

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



2986 1004799

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ჭიათურაში, 
საჩხერის გზატკეცილის 
ტერიტორიაზე)

შპს „პარტნიონი“ ს/კ 406084954  
21.08.17     
22.08.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2987 1004800

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
#2)

ი/მ „დავით 
აბზიანიძე“

ს/ნ 
37001004180  

21.08.17     
22.08.42

ჯამური 
მოპოვება       

5475 მ3
0.07 ჰა

2988 1004801

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კახათის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ანა ჭითანავა“
ს/კ 

19001010595  
21.08.17     
22.08.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2989 1004802

მდ. ქვაბლიანის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უდეს მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #2“
ს/კ 424071168  

21.08.17     
22.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
33 600 მ3

1.12 ჰა

2990 1004803

მდ. ჩხოუშის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898  
22.08.17     
23.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
204 600 მ3

6.82 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/70253 წერილით

2992 1004805

მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიმის მიმდებარედ)

ფ/პ არჩილ 
გრძელიძე

24.08.17     
25.08.18

ჯამური 
მოპოვება       

3150 მ3
0.21 ჰა ვადა გაუვიდა



2993 1004806

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის მიმდებარედ)

შპს „იბოლია“ ს/კ 217873031  
24.08.17     
25.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
153 300 მ3

5.11 ჰა

2995 1004808

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩა)

შპს „ანი“ ს/კ 212819360  
24.08.17     
25.08.42

30 000 (სამივე 
ჭაზე ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

2996 1004809

მდ. ქსანზე „აღაიანის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს 
„TRANSPORTER“

ს/კ 406081190  
24.08.17     
25.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
81 300 მ3

2.71 ჰა

2998 1004811

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელეთის ტერიტორიაზე)

შპს „სანდრა 96“ ს/კ 226524160  
24.08.17     
25.08.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

2999 1004812

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტინისხიდის მიმდებარედ)

შპს „გორის 
ხორცკომბინატი“

25.08.17     
22.04.25

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002465 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1531/ს 
28.09.17წ.



3000 1004813

„ითავაზა I“-ის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იტავაზა)

შპს „ჯეო კვარცი“  ს/კ 239406380  
25.08.17     
27.01.27

ჯამური 
მოპოვება       
114 300 მ3

1.27 ჰა

00022 ლიცენზიის 
ცვლილება (ფართობის 
გაზრდა)             
1002226 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ელიტა-ბურჯი“-
მა                               
1002245 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მშენებელი 2015“-ს   
1002589 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„Geo Sand“-მა

3001 1004814

„ითავაზა I“-ის 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იტავაზა)

 შპს „Geo Sand“ ს/კ 439393443   
25.08.17     
27.01.27

ჯამური 
მოპოვება       
541 791 მ3

7.35 ჰა

00022 ლიცენზიის 
ცვლილება (ფართობის 
გაზრდა)             
1002226 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ელიტა-ბურჯი“-
მა                               
1002245 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მშენებელი 2015“-ს   
1002589 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯეო კვარცი“-ს

3002 1004816

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გრაკალის მიმდებარედ)

ფ/პ მიხეილ 
ონოფრიშვილი

29.08.17     
30.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
235 500 მ3

7.85 ჰა

3003 1004817

„ტოლების“ 
ტუფოქვიშაქვების, ტუფებისა 
და ტუფობრექჩიების 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტოლების მიმდებარედ)

შპს „როგი“ ს/კ 438730143   
29.08.17     
30.08.27

ჯამური 
მოპოვება       

171 200 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.14 ჰა



3004 1004818

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წერეთელის ტერიტორიაზე)

ფ/პ კაფის 
ხალილოვი

29.08.17     
30.08.42

5400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3005 1004819

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „მენსი“ ს/კ 200247731  
29.08.17     
30.08.42

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3006 1004820

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გვაზაურის მიმდებარედ)

შპს „ჯეო-ბილდი“ ს/კ 405110302  
29.08.17     
30.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
34 200 მ3

1.14 ჰა

3007 1004821

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
#1)

ფ/პ დათუნა 
ქათამაძე

29.08.17     
30.08.42

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#371/ს 
20.03.20წ.

3009 1004823

მდ. ქვაბლიანზე „არალის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უდეს მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #2“
ს/კ 424071168

30.08.17     
31.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
133 500 მ3

4.45 ჰა

3010 1004825

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სანიორეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ვაზი-1“ ს/კ 236046970  
30.08.17     
31.08.22

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3012 1004827

მდ. მულხურას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოლაშის მიმდებარედ)

შპს „კარიერი“ ს/კ 405223360  
31.08.17     
06.07.22

ჯამური 
მოპოვება       

61 930 
2.24 ჰა

1004683 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ოთ-თო 
კაპიტალი“-მა

3013 1004828

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყაროს 
მიმდებარედ )

შპს „კანიონი“ ს/კ 406173590  
01.09.17     
02.09.22

ჯამური 
მოპოვება       

230 400 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

7.68 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„კანიონის საწარმოო 
ზონა“-ს (ს/კ 405305995, 
თბილისი, 
შ.ნუცუბიძის ქ. #2, ბ.3) 
1 წლის მანძილზე 

3014 1004829

მდ. ყვირილას ქვიშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს 
„საქმილსადენშენი

“
ს/კ 221267064  

01.09.17     
02.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
83 100 მ3

2.77 ჰა

3015 1004830

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გურჯაანის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
01.09.17     
02.09.22

500 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3016 1004831

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის ტერიტორიაზე)

შპს „ლუკოილ-
ჯორჯია“

ს/კ 204976302  
01.09.17     
02.09.42

36 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3017 1004834

მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაენდროვალის (სოფ. 
ჰერეთისკარი) მიმდებარედ)

ფ/პ ნოდარი 
რეხვიაშვილი

04.09.17     
05.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

40 200 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.34 ჰა

3018 1004836

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ბესთ 
სოლუშენს“

ს/კ 436254072  
05.09.17     
06.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
43 800 მ3

1.46 ჰა

3019 1004837

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქინძათის  ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზვიად გაგნიძე
05.09.17     
06.09.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3020 1004838

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიაში, 
კოსტავას ქუჩაზე)

ფ/პ იმედი თურქია
05.09.17     
06.09.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3021 1004839

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დაბა თიანეთის  
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან 
ჯამაგიძე

05.09.17     
06.09.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3023 1004842

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნუნუ  
ტაბატაძე

06.09.17     
17.04.40

100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002453 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ რაგული 
ტაბატაძემ



3024 1004843

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაკლიას (სოფ. ყარათაქლა) 
მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898  
06.09.17     
07.09.22

ჯამური 
მოპოვება       

106 650 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.99 
(ორივეზე

) ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
27 ივნისის #21-
12/70253 წერილით

3026 1004845

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელათგორის ტერიტორიაზე)

კოოპერატივი „რკ 
თელათგორი“

ს/კ 402017429  
06.09.17     
07.09.42

16 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3028 1004847
მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
სამტრედიის ტერიტორია)

ფ/პ ვალერიან 
მჟავია

08.09.17     
08.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
22 864.5 მ3

1.1 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
24 ნოემბრის #21-
05/128896 წერილით       
1003500 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯულა ჯორჯია“-მ

3030 1004849

„დარჩელის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელის მიმდებარედ)

შპს „თი-ენ-თი“ ს/კ 445511063  
11.09.17     
12.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
53 100 მ3

1.77 ჰა

3031 1004850

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ჯანაშიას ქ. 
#3)

ი/მ „ომარი 
გარმელია“

ს/კ 
19001001932   

11.09.17     
12.09.42

8000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3032 1004851

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, სოხუმის ქ. 
#130)

შპს „არგო“ ს/კ 420000171  
11.09.17     
12.09.32

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3033 1004852

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კიტიას ქ. #21)

შპს „ნლი“ ს/კ 419994741  
11.09.17     
12.09.42

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3034 1004853

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უფლისციხის მიმდებარედ)

ფ/პ თეიმურაზ 
ალიმბარაშვილი

11.09.17     
12.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
97 200 მ3

3.24 ჰა

3035 1004854

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეჯვრისხევის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
ჯღირაძე

ს/კ 417889477  
11.09.17     
12.09.42

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3036 1004855

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. თაგვეთის მიმდებარედ)

შპს „თეონა“
11.09.17     
12.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

0.50 ჰა ვადა გაუვიდა

3037 1004856

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, გორის ქ. #17)

შპს 
„ჯი.ენ.კომპანი“

ს/კ 419991977  
11.09.17     
12.09.42

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3038 1004857

მდ. მტკვარზე „აღთაქლას“ 
(მდ. მტკვრის) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაქლას მიმდებარედ)

შპს „მშენბარი“ ს/კ 400007826  
11.09.17     
12.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
45 300 მ3

1.51 ჰა

3039 1004858

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
გამზირი #135)

ფ/პ ნიკოლოზ 
სამარგულიანი

11.09.17     
12.09.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3040 1004859

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფონიჭალას ტერიტორიაზე)

შპს „ევორდ 
ფექტორი“

ს/კ 435892722   
11.09.17     
12.09.42

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3041 1004860

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის ტერიტორია)

რკ „მაშპრო“ ს/კ 400037189  
11.09.17     
29.10.39

3650           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „ქართული 
პროდუქტი“-ზე 
გაცემულ #1001984 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი)   
შპს „მაშპრო“-ზე გაც. 
1003077 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება

3042 1004861

მდ. გუბისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჯიხაიშის (სოფ. 
იანეთი) მიმდებარედ)

შპს „ვერტიკალი“ ს/კ 437068922  
11.09.17     
12.09.22

ჯამური 
მოპოვება       

436 500 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

14.55 
(ორივეზე

) ჰა



3043 1004862

მდ. რიონზე „ჭყვიშის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ბაშის მიმდებარედ)

შპს „ვერტიკალი“ ს/კ 437068922  
11.09.17     
12.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
142 500 მ3

4.75 ჰა

3044 1004863

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
თაბუკაშვილის ქუჩა #96)

ფ/პ გიორგი 
ნეფარიძე

11.09.17     
12.09.42

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3045 1004864

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, შინდისის 
გზატკეცილი III კმ)

შპს „ჯი ემ პი“ ს/კ 417889477  
11.09.17     
12.09.42

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3046 1004865

მდ. ხობისწყალზე 
„ოჩხომურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოჩხომურის მიმდებარედ)

შპს „ლიდა +“ ს/კ 202451596
11.09.17     
12.09.22

ჯამური 
მოპოვება       

989 100 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

32.97 ჰა

3047 1004866

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
#116)

შპს „საქმე“ ს/კ 419999194  
11.09.17     
12.09.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3048 1004868

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. მარნეულის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. #1)

შპს „მწვანე 
ბაზარი“

ს/კ 234211812  
11.09.17     
12.09.42

24 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3050 1004870

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე, გეგიძის ქ. 
#18)

შპს „არაგვი“ ს/კ 415081743
11.09.17     
12.09.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3051 1004871

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორიაზე, კოკაიას 
ხეივანის #2)

შპს „საქართველოს 
ცემენტის 
კომპანია“

ს/კ 404956286  
11.09.17     
12.09.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004872

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარედ)

შპს „NUGO“ ს/კ 432540869  
12.09.17     
01.01.40

250          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002241 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

3053 1004874

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვენატკოცას ტერიტორიაზე)

ი/მ „პაატა 
ხაჭაპურიძე“

ს/კ 
43001005663   

12.09.17     
13.09.42

7300 (ჭაზე და 
ჭაბურღილზე 

ერთად)        
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

3054 1004875

მდ. ბჟუჟის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წითელმთის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898   
14.09.17     
16.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

0.5 ჰა

1004157 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან სვანაძემ      
1004286 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   შპს 
„ჯორჯიან მინერალი“-
მა                       1004369 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს 
„გურულები 
მშენებელი“-მა



3055 1004876

მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“

ს/კ 437067898  
14.09.17     
13.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

0.5 ჰა

1004139 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან სვანაძემ      
1004240 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯორჯიან მინერალი“-
მა                        1004367 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „მიმინო 
2014“-მა

3056 1004877

„ფშანის“ ტორფის მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
განახლება)

ფ/პ რამაზ რაზმაძე
14.09.17     
08.10.30

ჯამური 
მოპოვება       
175 900 ტ

81,88 ჰა

0000048 ლიცენზია 
მთლიანად  გადასცა 
ფ/პ ზურაბ 
კახნიაშვილმა                  
1002119 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნინო 
მახარობლიძემ

3057 1004878

საწულეისკიროს დაბალი 
მინერალიზაციის წყლის 
(ჭაბ.№88) მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მენჯი)

შპს „გვაზა“ ს/ნ 239894094  
14.09.17     
04.06.32

ჯამური 
მოპოვება  

ჩამოსასხ.  _ 94 
492 მ3 , 

წყალმომარაგ. _ 
209 200 მ3

0,07 ჰა

00634 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კობა გვაზავამ     
0000203 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
მაია კაჭარავას           
1000482 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „წყაროს თავი“-მა

3058 1004879

მდ. მტკვარზე „აგარის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აგარის მიმდებარედ)

შპს „ბერულა“
14.09.17     
10.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
186 000 მ3

6.2 ჰა

1001886 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თეიმურაზ 
ბერუაშვილმა                  
ვადა გაუვიდა

3059 1004880

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიხაურის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ავთანდილ 
კეკელიძე

13.09.17     
14.09.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3060 1004881

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ზემო ჩოჩეთის 
ტერიტორიაზე)

შპს „თეძამი 2016“ ს/კ 432544838  
13.09.17     
14.09.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3061 1004882

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. #21ა)

ი/მ „იოსებ 
გაბუნია“

ს/კ 
17001006379   

13.09.17     
14.09.42

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3063 1004884

მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წყალთაშუას (სოფ. წაბლარას 
ხევი) მიმდებარედ)

შპს „ბაღდათის 
ავტოგზა“

18.09.17     
19.09.18

ჯამური 
მოპოვება       
12 900 მ3

0.43 ჰა ვადა გაუვიდა

3065 1004887

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ველისციხის მიმდებარედ)

შპს „კახური 
ღვინის სახლი“

ს/კ 405027607  
20.09.17     
21.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
45 900 მ3

1.53 ჰა

3066 1004888

„ითავაზას“ (უბანი #1) 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშების მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იცქისის მიმდებარედ)

შპს „კარიერი“ ს/კ 205178252   
21.09.17     
22.09.37

ჯამური 
მოპოვება       
588 000 მ3

3.92 ჰა

3069 1004891

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის ტერიტორიაზე)

შპს „სვეტი“ ს/კ 431948949  
21.09.17     
22.09.42

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3070 1004892

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ბერიას ქ. #36)

შპს „როკი 04“ ს/კ 220416146  
21.09.17     
22.09.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3071 1004893

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ბესთ 
სოლუშენს“

25.09.17     
26.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
16 500 მ3

0.55 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1123/ს 
05.09.19წ.

3072 1004894

მდ. რიონზე „ჭიორის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღების (სოფ. ჭიორას 
მიმდებარედ)

ი/მ „რევაზი 
ნოდარიშვილი“

25.09.17     
26.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
20 700 მ3

0.69 ჰა ვადა გაუვიდა

3073 1004895

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. თაგვეთის მიმდებარედ)

შპს „თეონა“ ს/კ 243864047  
25.09.17     
26.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
32 700 მ3

1.09 ჰა

3074 1004896

მდ. ოჩხომურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოჩხომურის (სოფ. ლესიჭინე) 
მიმდებარედ)

ფ/პ დავით ჯიქია
25.09.17     
26.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
20 100 მ3

0.67 ჰა ვადა გაუვიდა

3075 1004897

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუსთავის მიმდებარედ)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

25.09.17     
26.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
29 400 მ3

0.98 ჰა ვადა გაუვიდა



3076 1004898

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ)

შპს „რონი“ ს/კ 404942149   
25.09.17     
26.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
106 200 მ3

3.54 ჰა

3077 1004899

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის ქ. 
#28)

ფ/პ ზაზა 
მეტრეველი

25.09.17     
26.09.42

9125 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3078 1004900

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
#54)

შპს „გეორგია“ ს/კ 220016471  
25.09.17     
26.09.42

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3080 1004902

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.გორი, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ რამაზი გაბოძე
25.09.17     
26.09.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3081 1004903

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კართუბნის ტერიტორიაზე)

შპს „ჯანმრთელი 
ცხოვრება“

ს/კ 404516449  
25.09.17     
26.09.22

45 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3082 1004904

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნორიოს ტერიტორიაზე)

შპს 
„აგროსოფლტექსე

რვისი“
ს/კ 222430509  

25.09.17     
26.09.42

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3083 1004905

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სენაკში, 
ღვინჯილიას ქუჩაზე)

შპს „ოსო“ ს/კ 439864577  
25.09.17     
26.09.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3084 1004906

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიული 
ხარგელია

26.09.17     
27.09.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3085 1004907

მდ. ლიქოკზე „ბარისახოს“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარისახოს მიმდებარედ)

შპს „საგზაო-19“
26.09.17     
27.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
16 200 მ3

0.54 ჰა ვადა გაუვიდა

3086 1004908

„მენჩაერის“ ტორფის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დამბაში)

რკ „მაშპრო“ ს/კ 400037189  
26.09.17     
22.01.23

ჯამური 
მოპოვება       

3 703 ტ
0.34 ჰა

შპს „ქართული 
პროდუქტი“-ზე 
გაცემულ #1000973 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი)   
შპს „მაშპრო“-ზე გაც. 
1003075 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება

3087 1004909

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორია)

რკ „მაშპრო“ ს/კ 400037189  
26.09.17     
29.10.39

3650       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „ქართული 
პროდუქტი“-ზე 
გაცემულ #1002009 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი)   
შპს „მაშპრო“-ზე გაც. 
1003076 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება



3088 1004910

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტორიაზე, ჭავჭავაძის 
ქუჩა #29)

რკ „მაშპრო“ ს/კ 400037189  
26.09.17     
08.06.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
შპს „მაშპრო“-ზე გაც. 
1003663 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება

3089 1004911

„მენჩაერის“ ტორფის (I უბანი) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაშბაშის მიმდებარედ)

რკ „მაშპრო“ ს/კ 400037189  
26.09.17     
14.01.21

ჯამური 
მოპოვება       

5087 ტ
0.91 ჰა

1003296 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„სინერგია“-მ                    
შპს  „მაშპრო“-ზე გაც. 
1003367 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება

3090 1004913
მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხურის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ენერჯი გრუპ“

ს/ნ 400113925  
26.09.17     
27.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
153 900 მ3

5.13 ჰა

3091 1004914

„კარატეპეს“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, 
„კარატეპეს“ საბადოს 
ტერიტორია)

შპს „ველაჯიო“
26.09.17     
21.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
82 400 მ3

1,03 ჰა

სს „დელტამ“ სახელი 
შეიცვალა ბრძ.№1-
1/1764 04.11.10წ.              
ს/ს „დელტა 
ჰოლდინგი“-ზე 
გაცემული 100224 
ლიცენზია 
გადაფორმდა                   
1000650 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

3092 1004915

მდ. გუბისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჯიხაიშის მიმდებარედ)

შპს „ხიდი“
27.09.17     
28.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
443 700 მ3

14.79 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1166/ს 
07.08.18წ.



3093 1004916

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჯიხაიშის (სოფ. 
იანეთი) მიმდებარედ)

შპს „ხიდი“
27.09.17     
28.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
64 500 მ3

2.15 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„კოლხიდა“-ს (ს/კ 
446971359, ქობულეთი, 
სოფ. კვირიკე) 25.10.17-
დან 25.10.18-მდე

3095 1004918

მდ. ჩხარის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუფოთის მიმდებარედ)

ააიპ „თერჯოლის 
დასუფთავებისა 

და 
კეთოლმოწყობის 
მუნიციპალური 

სამსახური“

28.09.17     
18.07.18

ჯამური 
მოპოვება       

6100 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.61 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

1004707 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „კორნელი 
შუღლაძე“-მ                     
ვადა გაუვიდა

3096 1004919

მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარედ)

შპს „გაბი“
28.09.17     
08.06.19

ჯამური 
მოპოვება       
20 859 მ3

1.4 ჰა

1003651 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ეი ჯი აი გრუპი“-
მა                             ვადა 
გაუვიდა

3097 1004920

მდ. მტკვარზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხცისის მიმდებარედ)

შპს „გაბი“
28.09.17     
28.10.19

ჯამური 
მოპოვება      
119 042 მ3

5.24 ჰა

1001956 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ეი ჯი აი გრუპ“-მა  
ვადა გაუვიდა

3098 1004921

„სურამის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცოცხნარას მიმდებარედ)

შპს „ეფ პი სი 
კომპანი“

ს/კ 405092938  
28.09.17     
29.09.37

ჯამური 
მოპოვება      
248 500 მ3

4.97 ჰა

3099 1004922

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის ტერიტორიაზე, ორი ჭა)

ფ/პ ელენე 
ხოჯევანიშვილი

28.09.17     
26.02.41

3650 (ორივე 
ჭიდან) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1003401 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნუგზარ 
ხოჯევანიშვილმა



3100 1004923

მდ. ბახვისწყლის ქვიშა-
ხრეშის (I, II და III უბანი) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ბახვის მიმდებარედ)

შპს „ახალი 
ქარხანა“

ს/კ 433647495  
28.09.17     
08.04.22

ჯამური 
მოპოვება       

92 700 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.09 ჰა

1004416 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მალხაზი 
მშვენიერაძე“-მ

3101 1004924

გაბროს ბლოკების მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მენქალისის მიმდებარედ)

შპს „ჯეო სთოუნი“ ს/კ 412730451  
28.09.17     
28.11.26

ჯამური 
მოპოვება 
100000 მ3

8.0 ჰა

00392 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ანრე-2006“-მა         
იჯარით გადასცა შპს 
„მენკალ სთოუნ“-ს (ს/კ 
426533414, გარდაბანი, 
სოფ. კრწანისი) 2026 
წლის 10 
სექტემბრამდე

3102 1004925

„დედოფლისწყაროს“ კირქვის 
საბადოს საფლუსე კირქვის 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „თერჯოლა-
კარიერი“

ს/კ 204546811  
28.09.17     
22.08.26

ჯამური 
მოპოვება       

1 368 900 ტ
2.66 ჰა

00263 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქართულმა 
ცემენტმა“                     
100331 ლიცენზიაში 
შევიდა ცვლილება     
100890 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„თერჯოლა-კარიერი“-
მა                             შპს 
„კარიერ ჰოლდინგი“-
ზე გაც.#1001353 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება  (შერწყმა)

3103 1004927

„ლუგელას“ ანდეზიტ-
ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხურის მიმდებარედ)

შპს „ესკო“ ს/კ 400189657  
29.09.17     
30.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
27 300 მ3

0.39 ჰა



3104 1004928

„ჭინათის“ ტუფობრექჩიის 
(საღორღე ნედლეული) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭინათის მიმდებარედ)

შპს „ლბ-გრუპ“ ს/კ 437066023  
29.09.17     
30.09.37

ჯამური 
მოპოვება       
321 600 მ3

2.68 ჰა

3105 1004929

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის  
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის (სოფ. ნოსირი) 
მიმდებარედ)

შპს „ბოლდგრუპი“ ს/ნ 406222617  
29.09.17     
02.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
30 900 მ3

1.03 ჰა
1004833 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ქოროსი“-მა

3106 1004930

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

შპს „არკადია 
ჯგუფი“

ს/კ 404382244  
29.09.17     
30.09.42

5000        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3107 1004931

მდ. ჭერმისხევზე 
„ფაფრისხევის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიტაანის მიმდებარედ)

ფ/პ აკაკი 
ბეჟიტაშვილი

02.10.17     
03.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
27 600 მ3

0.92 ჰა ვადა გაუვიდა

3108 1004932

„ახალი სამგორის“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სამგორის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გლგ კომპანი“ ს/კ 426524594  
02.10.17     
03.10.32

ჯამური 
მოპოვება       

73 120  (ექვსივე 
უბანზე ერთად) 

ტ

18.28 
(ექვსივეზ
ე ერთად) 

ჰა



3109 1004933

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, გამარჯვების 
ქუჩა, „მეორე“ შესახვევი #8)

შპს „ევრობილდი“ ს/კ 419983780  
02.10.17     
03.10.42

18 000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3111 1004935

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სასაშის მიმდებარედ)

შპს „ონიქს 
როუდი“

ს/კ 434067109  
02.10.17     
03.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
58 200 მ3

1.94 ჰა

1004121 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მირანდა 
ქურასბედიანმა               
1004731 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლექსა“-მ

3112 1004936

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას ტერიტორიაზე)

შპს „ნეოგაზი“ ს/კ 405037213  
02.10.17     
03.10.42

7200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3113 1004937

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას 
ქუჩა #20 (ნაკვ. #1-11, 1-10,1-3-
5, 1-3-3), ნაკვ. #2)

შპს „გოლდ სტარ“ ს/კ 455506014  
02.10.17     
03.10.42

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3114 1004938

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ბუკიას ქ. #21ა, 
ნაკვ.#1-1-1-1)/ ბუკიას ქ.#21-ის 
სამხრეთით (ნაკვ.#2-1)

ფ/პ კახაბერ 
თოდუა

02.10.17     
03.10.42

2190 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა გარდაიცვალა



3115 1004939

მდ. აბაშის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი აბაშას მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი-
2000“

ს/კ 422432184  
02.10.17     
03.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
89 400 მ3

2.98 ჰა

3116 1004940

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის ტერიტორიაზე, 
თამარ მეფის ქ. #12)

ფ/პ ლიდა მაქაძე
02.10.17     
03.10.42

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3117 1004941

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ფასანურის“ (უბანი II) ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩოხელნის მიმდებარედ)

შპს „კურკუტო“ ს/კ 429323948  
03.10.17     
04.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
121 200 მ3

4.04 ჰა

3118 1004942

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
ფონიჭალის დასახლების 
მიმდებარედ)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

03.10.17     
04.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
11 400 მ3

0.76 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#129/ს 
31.01.18წ.

3119 1004943

„სადგერის“ (ტურისტული და 
რეკრეაციული 
მიზნებისათვის სასარგებლო 
წიაღისეულის გარეგანი 
მოხმარების (სამკურნალო 
აბაზანები) მიწისქვეშა 
სუბთერმულ-მინერალური 
წყლის (ჭაბურღილი #10)  
მოპოვება (ქ. ბორჯომის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „პარკ 
ჰოტელი“

ს/ნ 405030327  
05.10.17     
30.12.41

62 050 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
პირდაპირი წესით 
გაცემა



3120 1004944

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის (სოფ. გეგუთი) 
მიმდებარედ)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/ნ 221267064

05.10.17     
06.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
66 600 მ3

2.22 ჰა

3121 1004945

„აღაიანის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ესეს“ ს/კ 436041267  
05.10.17     
06.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
33 900 მ3

1.13 ჰა

3122 1004946

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარანჭალის მიმდებარედ)

ფ/პ იზა 
მამრიკიშვილი

05.10.17     
06.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
35 400 მ3

1.18 ჰა

3123 1004947

მდ. რიონზე „ჭყვიშის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭყვიშის მიმდებარედ)

ფ/პ ვლადიმერ 
ფხაკაძე

05.10.17     
06.10.22

ჯამური 
მოპოვება       

159 600 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

5.32 ჰა

3124 1004948

მდ. ჭერმისხევზე 
„ჭერმისხევის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის მიმდებარედ)

შპს „A&S 
International 

Group“
ს/კ 401977955  

03.10.17     
07.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
34 200 მ3

1.14 ჰა



3125 1004949

„მერიის“ ქვიშაქვების 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მერიის მიმდებარედ)

ფ/პ რევაზ 
პატარქალაშვილი

09.10.17     
10.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
21 000 მ3

1.05 ჰა

1003680 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმება ბრძ.#1706/ს 
24.10.17წ.

3126 1004951

„ლაშიჭალის“ #5 
ჭაბურღილზე მიწისქვეშა  
მინერალური წყლის  
შესწავლა-მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორბელის ტერიტორიაზე, 
თამარ მეფის ქ. #12)

ფ/პ ჯემალი 
ჩიკვაიძე

09.10.17     
10.10.42

შესწავლის 
ვადა 2 წელი

0.07 ჰა

3128 1004954

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაზარლოს ტერიტორიაზე)

შპს „რამინ 2016“ ს/კ 426527948  
11.10.17     
12.10.42

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3129 1004955

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ფასანაურის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალაჯურის მიმდებარედ)

შპს „საქართველოს 
სამხედრო გზა“

ს/კ 229284191   
11.10.17     
12.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
132 900 მ3

4.43 ჰა

3130 1004956

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის ტერიტორიაზე)

შპს „საკარა“ ს/კ 200267843  
11.10.17     
12.10.42

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3131 1004957

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის 
ქუჩა #2)

ფ/პ ნუგზარ 
ტალახაძე

11.10.17     
12.10.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3132 1004958

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კლდის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
ათუნაშვილი

11.10.17     
26.10.26

4380 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004060 ლიცნზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მესხეთის 
მეფრინველეობა“-მ

3133 1004959

ბაზალტის (ღორღი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპლიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

შპს 
„ტრანსკავკასიის 

კრისტალი“
ს/კ 204504376

12.10.17     
08.02.31

ჯამური 
მოპოვება       
462 016 მ3

5.98 ჰა

0000162 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მმას“-მ               
1000243 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაზალტის ქვა“-მ    
1001231 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტრანსკავკასიის 
კრისტალი“-მა                 
1001268 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004885 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ფენიქს ბაზალტი“-
მა

3134 1004960

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ბ. კ ინვესტი“ ს/კ 404491885 
13.10.17     
14.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
195 000 მ3

6.5 ჰა

3136 1004962

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ლომოურის ქ. 
#5)

შპს „ბესტ 
კრედიტი“

ს/კ 412683582  
16.10.17     
17.10.42

3000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3137 1004963

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის ტერიტორიაზე)

შპს „იბერკომპანი“ ს/კ 231963818  
16.10.17     
17.10.42

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3138 1004964

მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯვრის (სოფ. ჭალე) 
მიმდებარედ)

შპს „ენგური 2017“ ს/კ 420426060  
16.10.17     
17.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
73 200 მ3

2.44 ჰა

3139 1004965

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, თბილისის ქ. 
#8)

ი/მ „ანზორ 
ჭურღულია“

16.10.17     
17.10.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#977/ს 
22.07.19წ.

3140 1004966

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„არაგვისპირის და ანანურის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარედ)

შპს „ქვაკუთხედი 
2013“

ს/კ 404454201  
16.10.17     
17.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
67 500 მ3

2.25 ჰა

3141 1004967

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას ტერიტორიაზე)

შპს „სეფორა“ ს/კ 202243214  
17.10.17     
18.10.22

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3142 1004968

„ჭინათის“ ტუფობრექჩიის 
(საღორღე ნედლეული) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭინათის მიმდებარედ)

შპს „ლბ-გრუპ“ ს/კ 437066023  
17.10.17     
18.10.27

ჯამური 
მოპოვება       

174 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.45 ჰა



3143 1004969

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გურიამშენი“ ს/კ 437058522  
17.10.17     
08.12.41

95 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1004127 ლიცენზია 
მთლაიანდ გადასცა 
შპს „გობრონი“-მა

3144 1004971

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარათაღლას მიმდებარედ) 

შპს „მეტალ 
ქონსტარქშენ 
ჯორჯია“

17.10.17     
18.04.19

ჯამური 
მოპოვება       
24 430 მ3

5.0 ჰა

1001540 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნიუსტარი“-მა         
ვადა გაუვიდა

3146 1004973

„ბირლიკის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბირლიკის მიმდებარედ)

ი/მ „ირაკლი 
რატიანი“

17.10.17     
18.10.18

ჯამური 
მოპოვება       

9300 მ3
0.31 ჰა ვადა გაუვიდა

3147 1004974

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ახალციხეში, 
ახალციხე-ახალქალაქის 
გზატკეცილის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ვასილ 
აღლემაშვილი

17.10.17     
18.10.42

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#255/ს 
02.03.20წ.

3149 1004976

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

შპს „NUTSGE“ ს/კ 419986796  
18.10.17     
19.10.42

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3150 1004977

„კაზრეთის“ ტუფობრექჩიის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კაზრეთის მიმდებარედ)

სს „RMG Copper“ ს/კ 225358341  
18.10.17     
19.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
66 900 მ3

2.23 ჰა



3151 1004978

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება  (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაკურციხის ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
19.10.17     
20.10.22

500 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3152 1004979

მდ. ყვირილაზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სარეკის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზი“

ს/კ 230085797  
20.10.17     
21.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

2.0 ჰა

3153 1004980

მდ. ბჟუჟაზე „ქვემო 
მაკვანეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო მაკვანეთის 
მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
21.10.17     
10.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
34 800 მ3

1.16 ჰა
1004950 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხიდი“-მა

3154 1004981

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ბაშის მიმდებარედ)

შპს „ბონდი-2009“ ს/კ 245626470  
21.10.17     
22.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
384 300 მ3

12.81 ჰა

3155 1004982

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თარგამეულის მიმდებარედ)

სს „არქეოპოლისი“ ს/კ 239862038  
21.10.17     
22.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
39 900 მ3

1.33 ჰა

3156 1004983

მდ. აბაშის ქვიშა-ხრეშის (I და 
II უბანი) მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ნაგვაზაოს მიმდებარედ)

სს „არქეოპოლისი“ ს/კ 239862038  
21.10.17     
22.10.21

ჯამური 
მოპოვება       

50 700 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.69 ჰა



3157 1004984

მდ. აბაშის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სკურდის მიმდებარედ)

სს „არქეოპოლისი“ ს/კ 239862038  
21.10.17     
22.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
58 800 მ3

1.96 ჰა

3158 1004985

მდ. მტკვარზე „აღთაქლიას“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაქლიას მიმდებარედ)

შპს „მშენბარი“ ს/კ 400007826  
21.10.17     
22.10.22

ჯამური 
მოპოვება       

105 900 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.53 ჰა

3159 1004986

„წიფლავაკეს“ გრანიტის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
ნმუნიციპლიტეტში, სოფ. 
წიფლავაკეს მიმდებარედ)

შპს „სთოუნ 
თრეიდი“

ს/კ 405219115  
21.10.17     
22.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
50 500 მ3

1.01 ჰა

3160 1004987

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელის ტერიტორიაზე)

ფ/პ როსტევანი 
კოდუა

23.10.17     
24.10.42

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3161 1004988

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/კ 221267064  

24.10.17     
25.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
303 600 მ3

10.12 ჰა

3162 1004989

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

შპს „იბოლია“ ს/კ 217873031  
24.10.17     
25.10.42

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3163 1004990

„იტავაზას“ კვარციანი ქვიშის  
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იტავაზას მიმდებარედ)

შპს „კვარცი +“ ს/კ 439408516  
24.10.17     
29.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
18 900 მ3

0,27 ჰა

100999 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)  
1003856 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით 
მოსიაშვილმა              
1004620 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სავანე 
დეველოპმენტი“-მა

3164 1004991

„იყალთოს“ თიხის (სააგურე) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იყალთოს და სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარედ)

ა(ა)იპ ალავერდის 
განვითარების 

ფონდი 
„ტალავარი“

ს/კ 404985254   
24.10.17     
25.10.37

ჯამური 
მოპოვება       

20 300 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.03 ჰა

3165 1004992

„თეძამის“ (უბანი 
„აღმოსავლეთი“) ცეოლითის 
შემცველი ტუფების მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზემო ხანდაკის 
მიმდებარედ)

ი/მ „ვასილ 
გოგიაშვილი“

ს/კ 
240001010417  

24.10.17     
25.10.22

ჯამური 
მოპოვება       

13 600 ტონა
0.2 ჰა

3166 1004993

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯგუფი ჯასო“ ს/კ 206331888  
24.10.17     
25.10.42

9200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3167 1004994

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარედ)

შპს „ევორდ 
ფექტორი“

ს/კ 435892722  
25.10.17     
01.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
68 100 მ3

2.47 ჰა
1003948 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ოლიმპი“-მა



3168 1004995

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდში, 
გამსახურდიას გამზ. #45)

შპს „თ და კ 
რესტორნები“

ს/კ 204909180  
26.10.17     
27.10.42

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3169 1004997

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თხილისწყაროს 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქაპ ჯორჯია“ ს/კ 205233488  
26.10.17     
27.10.42

5475 (სამივე 
ჭაზე ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3170 1004998

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდში, 
მ.კოსტავას ქ. #36 -ის 
ტერიტორია)

ფ/პ ბესიკი 
ცხადაია

26.10.17     
27.10.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3171 1004999

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორია, კონსტანტინე 
გამსახურდიას ქ. #59)

სს 
„მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაცია 

ლაზიკა 
კაპიტალი“

ს/კ 220411132  
26.10.17     
27.10.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3172 1005000

მდ. ტეხურას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძიგიდერის მიმდებარედ)

შპს „ბასა“ ს/კ 239868201  
26.10.17     
27.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
66 900 მ3

2.23 ჰა

3173 1005001

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდში, 
მესხიას ქუჩაზე)

ი/მ „კახაბერ 
სარია“

ს/კ 
51001003570   

27.10.17     
28.10.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3174 1005002
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. გორის 
მიმდებარედ)

შპს „შარა“ ს/კ 218022066  
27.10.17     
28.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
71 100 მ3

2.37 ჰა

3175 1005003
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ. გორის 
მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #1“
ს/კ 218022066  

27.10.17     
28.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
70 800 მ3

2.36 ჰა

3176 1005004

მდ. რიონზე „ჭყვიშის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „დაო“ ს/კ 402063896  
30.10.17     
31.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
1 071 900 

(ორივე უბანზე 
ერთად) მ3

35.73 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„ვესტ თრაქი“-ს (ს/კ 
402070245, თბილისი, 
ი.ჯავახიშვილის ქ. #27) 
2018 წლის 25 
თებერვლიდან 2022 
წლის 30 ოქტომბრის 
ჩათვლით

3177 1005005

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბალანთას მიმდებარედ)

ფ/პ ედუარდ 
ლაჩინიანი

01.11.17     
19.08.41

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003880 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ალპური“-მა

3179 1005007

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
ქინძმარაულის ქუჩაზე 
ნაკვ.12/004)

შპს „წალკა 91“ ს/კ 243119718  
03.11.17     
04.11.42

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3180 1005008

მდ. რიონზე „რიონის“ (I და II 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
2017“

03.11.17     
09.10.19

ჯამური 
მოპოვება       

19 660 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.73 ჰა

1001883 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მ და მ“-მა                 
გაუქმდა ბრძ.#701/ს 
28.05.19წ.

3182 1005011

მდ. მტკვრის ჭალაში 
„აგარების“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „გაბი“ ს/კ 426114411  
07.11.17     
07.12.26

ჯამური 
მოპოვება      
114 386 მ3

9,66 ჰა

00398 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აკვარიუმმა“           
1000082 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ეი ჯი აი გრუპი“-
მა

3183 1005012

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

სს „შატო მუხრანი“ ს/კ 205000381  
07.11.17     
08.11.22

216 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3184 1005013

მდ. იორზე „სართიჭალის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ფხოვი“ ს/კ 426528420  
07.11.17     
08.11.22

ჯამური 
მოპოვება       
90 000 მ3

3.0 ჰა

3185 1005014

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხას მიმდებარედ)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

07.11.17     
08.11.18

ჯამური 
მოპოვება       
14 100 მ3

0.47 ჰა
გაუქმდა                           
ბრძ N 1530/ს                    
23.10.18

3186 1005015

„ბეჯიხევის“ თაბაშირის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაჯიხევის მიმდებარედ)

შპს „ქართული 
თაბაშირი +“

 ს/კ 406223260  
07.11.17     
08.11.27

ჯამური 
მოპოვება       

46 000 ტონა
1.0 ჰა



3187 1005016

„ლესას“ ტუფობრექჩიის 
(ღორღი) მოპოვება 
(ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლესას მიმდებარედ)

შპს „ლბ-გრუპ“ ს/კ 437066023  
07.11.17     
08.11.37

ჯამური 
მოპოვება       

741 000 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.94 ჰა

3188 1005017

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, 
სტაროსელსკის ქუჩა #23)

ფ/პ თენგიზ 
ჯავახიანი

07.11.17     
08.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3189 1005018

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაზალეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან 
აფციაური

07.11.17     
08.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3190 1005019

მდ. გუბაზეულის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბუკნარის მიმდებარედ)

შპს „ჭაბელა“
08.11.17     
09.11.18

ჯამური 
მოპოვება       

4800 მ3
0.16 ჰა ვადა გაუვიდა

3191 1005020
მდ. ილტოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ახმეტის 
მიმდებარედ)

ფ/პ გელა 
ონიაშვილი

08.11.17     
09.11.18

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.2 ჰა ვადა გაუვიდა

3192 1005021
მდ. ქვაბლიანის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დაბა ადიგენის 
მიმდებარედ)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #2“
ს/კ 424071168  

08.11.17     
09.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
37 800 მ3

1.26 ჰა



3193 1005022

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თელავის 
ტერიტორიაზე, მშვიდობის 
ქუჩა #42)

შპს „ვაზიანი 
კომპანი“

ს/კ 406074019  
09.11.17     
10.11.42

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3194 1005024

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეტეხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
სიხარულიძე

09.11.17     
10.11.27

100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3195 1005025

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღრმაღელეს ტერიტორიაზე)

შპს „სამკუთხედი“ ს/კ 404916944  
09.11.17     
10.11.42

14 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3197 1005027

აბასთუმნის 
(ბალნეოლოგიური) 
თერმული წყლის (წყარო 
"ბოგატირსკი", ჭაბ. №2 და №5) 
მოპოვება (ადიგენში, კურორტ 
აბასთუმანი)

შპს "სამეფო 
აბასთუმანი"

ს/ნ 204555356  
13.11.17     
14.02.36

820 მ3/დღღ 0.21 ჰა

0000180 ლიცენზიის 
ტექნიკური შესწორება  
იჯარით გადასცა ფ/პ 
გენადი ენდელაძეს 
2018 წლის 19 
მარტიდან

3198 1005028

„დედოფლისწყაროს“ (უბანი 
„საზაფხულო“) კირქვის 
(ღორღი) მოპოვება (ქ. 
დედოფლისწყაროს 
მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ნავროზაშვილი

13.11.17     
30.09.32

ჯამური 
მოპოვება       
155 000 მ3

1.55 ჰა

1004926 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ არჩილ 
გოჩაშვილმა



3199 1005029

კონგლომერატების მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734   
13.11.17     
26.02.35

ჯამური 
მოპოვება       

5000 მ3
12570 კვ.მ

1002342 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კომპანია ბლექ სი 
გრუპი“-ს                          
1002864 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მინერალი“-მა

3200 1005030

კონგლომერატების მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარედ)

 შპს „მინერალი“    ს/კ 404940926  
13.11.17     
26.02.35

ჯამური 
მოპოვება       
36 541მ3

44640 კვ.მ

1002342 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კომპანია ბლექ სი 
გრუპი“-ს                          
1002864 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა           
შპს „კომპანია ბლექ სი 
გრუპი“-ს

3202 1005032

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

სს „შატო მუხრანი“ ს/კ 205000381  
13.11.17     
14.11.42

110 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3204 1005034

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ელზა 
ზამთარაძე

13.11.17     
14.11.42

1200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3205 1005035

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქუჩა #87)

შპს „ოლამ 
ჯორჯია“

ს/კ 405162648  
13.11.17     
14.11.42

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3207 1005038

„დურნუკის“ (II უბანი) 
ბაზალტის (სამშენებლო)  
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

ი/მ „ნიაზი 
ზეინალოვი“

ს/კ 
28001000914   

14.11.17     
29.03.36

ჯამური 
მოპოვება       
137 500 მ3

2.75 ჰა

1003475 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა    ფ/პ 
აზად ნურმამედოვმა     
1004375 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

3208 1005039

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხაშურის 
ტერიტორიაზე, სააკაძის ქუჩა 
#145)

ფ/პ დავით 
ციცქიშვილი

14.11.17     
15.11.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3209 1005040

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ატენის ტერიტორიაზე)

ფ/პ თეიმურაზ 
გიგაური

14.11.17     
15.11.42

1200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#634/ს 
15.06.20წ.

3211 1005042

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მერაბ 
მერაბიშვილი

14.11.17     
15.11.42

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3212 1005043

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორის 
ტერიტორიაზე, კეცხოველის 
ქუჩა #176)

ფ/პ პაატა 
პავლიაშვილი

15.11.17     
16.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3213 1005044

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

ფ/პ კახა გაგუა
16.11.17     
09.07.18

ჯამური 
მოპოვება       
14 100 მ3

0.47 ჰა

1001254 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ლაშა კლდიაშვილმა      
1001272 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ევერესტი“-მა          
1001421 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გობრონი“-მა           
1004970 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გურიამშენი“-მა

3214 1005045

„იტავაზას“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის (უბანი №1) მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. იცქისის მიმდებარედ)

შპს „კვარცი“ ს/კ 439408945  
16.11.17     
18.09.28

ჯამური 
მოპოვება       
68 748 მ3

2.0 ჰა

100173 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ლერი 
წივილაშვილმა“              
0000016 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)  
1003360 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აკო“-მ

3215 1005046

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერია)

ფ/პ მიხეილ 
რუსიეშვილი

18.11.17     
11.01.18

ჯამური 
მოპოვება      
1005.6 მ3

9.71 ჰა

1000957 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ენვერ გობრონიძემ  
1000989 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
კახა გაგუამ

3216 1005047

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შუამთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ჯემალი 
ჩაფიძე

20.11.17     
21.11.42

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3217 1005048

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ვაჟა ჩანჩიბაძე
20.11.17     
21.11.42

900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3218 1005049

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ცოტნე 
დადიანის  ქუჩა #25)

ი/მ „გოდერძი 
შეროზია“

ს/კ 
19001026626   

20.11.17     
21.11.42

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3220 1005051

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლაში, 
რუსთაველის ქუჩაზე)

ფ/პ ბესიკი 
ამბროლაძე

20.11.17     
21.11.42

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3222 1005053
„ლანჩხუთის“ ქვიშა-ხრეშის (I 
და II უბანი) მოპოვება (ქ. 
ლანჩხუთის მიმდებარედ)

შპს „ბონდი-2009“  ს/კ 245626470  
21.11.17     
06.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
212 000 მ3

29 580+23 
430 კვ.მ

1004841 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა         
შპს „ბუდაპეშტი“-ს

3223 1005054
„ლანჩხუთის“ ქვიშა-ხრეშის (I 
უბანი) მოპოვება (ქ. 
ლანჩხუთის მიმდებარედ)

შპს „ბუდაპეშტი“ ს/კ 445442851  
21.11.17     
06.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
200 000 მ3

50 040 კვ.მ
1004841 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბონდი-2009“-მა

3224 1005055

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ირაკლი 
ბაღაშვილი

17.11.17     
23.11.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3225 1005056

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, თეატრის ქუჩა 
#1)

შპს „გარდენ 
პალასი“

ს/კ 420001152   
22.11.17     
23.11.42

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3226 1005057

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, 
ზ.გამსახურდიას გამზ. #31)

შპს „ლეო 444“ ს/კ 220406451  
22.11.17     
23.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3227 1005058

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქუჩა #120)

ფ/პ თეიმურაზ 
ფირცხელავა

22.11.17     
23.11.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3228 1005059

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობის 
ტერიტორიაზე)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

ს/კ 215148551  
22.11.17     
23.11.42

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3229 1005060

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნორიოს ტერიტორიაზე, 
რუსთაველის ქუჩა #7)

შპს „აისბერგი“ ს/კ 222431786  
22.11.17     
23.11.42

15000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3230 1005061

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ჩოლაბურის მიმდებარედ)

შპს „ფერო 
პლანტი“

ს/კ 404533457  
22.11.17     
23.11.42

3600  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3231 1005062

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხრანის მიმდებარედ)

შპს „სინენსის“ ს/კ 406229709  
22.11.17     
15.08.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002847 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს 
„საქცენტრკომპლექტი“-
მა

3232 1005063

„ორგორას“ (I დაII უბანი) 
ბაზალტის (საღორღე 
ნედლეული) მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ორგორას მიმდებარედ)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“
ს/კ 236037962  

22.11.17     
02.09.22

ჯამური 
მოპოვება       

252 900  (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.81 
(ორივეზე

) ჰა

1004832 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
გვარჯალაძემ

3234 1005065

„ოფურჩეთის“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

შპს „ტოპ ენერჯი 
გრუპ+--Top Enerjy 

Group+“
ს/კ 405002893  

22.11.17     
15.08.35

ჯამური 
მოპოვება       
101 000  მ3

2.02. ჰა

1002846 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თემურ 
ციხელაშვილმა

3235 1005066

მდ. ნატანებზე „ნატანების“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარედ)

შპს „კახური“
22.11.17     
03.05.18

ჯამური 
მოპოვება      

1200 მ3
2.7 ჰა

შპს „ხიდმა“1001151 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“ და 
შპს „ქვაკუთხედს“     
1001187 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
1001338 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახა გაგუამ

3236 1005067

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის ტერიტორიაზე)

შპს „გერგეთი“ ს/კ 436038306  
22.11.17     
23.11.22

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3237 1005068

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ურბნისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ახალი 
თევზი“

ს/კ 417885284  
22.11.17     
23.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3239 1005070

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელას ტერიტორიაზე)

შპს „გუბი“ ს/კ 433103296  
22.11.17     
23.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3240 1005071

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
დიდი ლილოს 
ტერიტორიაზე)

შპს „Unique Co.“ ს/კ 404898456
22.11.17     
23.11.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3241 1005072

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარანის ტერიტორიაზე)

შპს „მარვანი“ ს/კ 422430177  
22.11.17     
23.11.42

21 900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3242 1005073

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსი 
გიკაშვილი

22.11.17     
23.11.42

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3243 1005074

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბერბუკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
შუბითიძე

22.11.17     
23.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3244 1005075

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარის ტერიტორიაზე, 
თბილისი-ლესელიძის 
გზატკეცილის 111-ე კმ-ში)

ფ/პ გიორგი 
გელაშვილი

22.11.17     
23.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3245 1005076

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიგა გიორგაძე
22.11.17     
23.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3246 1005077

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსხმის მიზნით და სხვა 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საირმის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „უნიკალური 
წყალი“

ს/კ 405213317  
22.11.17     
23.11.42

18 250 (3650 - 
ჩამოსხმის 

მიზნით და 14 
600 - სხვა 

სამეწარმეო) 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3247 1005078

მდ. ხრამზე „ბაიდარ-
ქურთლარის“ (I, II და III 
უბანი) ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქურთლარის მიმდებარედ)

შპს „ძმები“ ს/კ 434169669  
27.11.17     
28.11.21

ჯამური 
მოპოვება       

57 000 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.9 ჰა

3248 1005079
მდ. ჩხარის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
მიმდებარედ)

შპს „ბორანი“
27.11.17     
28.11.18

ჯამური 
მოპოვება       

1600 მ3
0.08 ჰა ვადა გაუვიდა

3249 1005080

„სამტრედოს“ ტუფის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სამტრედოს მიმდებრედ)

შპს „ჯეო ტუფი“
27.11.17     
28.11.22

ჯამური 
მოპოვება       
17 000 მ3

0.17 ჰა



3250 1005081

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანანურის მიმდებარე  
ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
ცილიკიშვილი

27.11.17     
28.11.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3251 1005082

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთას მიმდებარე  
ტერიტორიაზე)

შპს „ახალი 
ქარხანა“

ს/კ 433647495
27.11.17     
28.11.42

54 750 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3252 1005083

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის    
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. #202)

ფ/პ ინოლა თორია
27.11.17     
28.11.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3253 1005084

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის (ნაწულუკუ)   
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსანდრე 
ჭიპაშვილი

27.11.17     
28.11.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3254 1005085
მდ. ვერეს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ვერე გრუპი 
2017“

ს/კ 442571076   
27.11.17     
28.11.22

ჯამური 
მოპოვება       
139 500 მ3

4.65 ჰა

3255 1005086

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

ფ/პ მამუკა ჭყოიძე
27.11.17     
28.11.22

ჯამური 
მოპოვება       
283 500 მ3

9.45 ჰა



3258 1005089

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს ტერიტორიაზე)

ფ/პ გოგიტა უჩავა
27.11.17     
28.11.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3259 1005090

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზუგდიდის  
ტერიტორიაზე, კოსტავას ქ. 
#148)

ი/მ „სერიოჟა 
შამუგია“

27.11.17     
28.11.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3260 1005091

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ყვარელში, 
„საქათმეების“ ტერიტორიაზე)

შპს „ზიმო“ ს/კ 211338015  
28.11.17     
29.11.42

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3261 1005092

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.გორში, 
ბატრატიონის ქუჩის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ პაატა 
ბედიანაშვილი

28.11.17     
29.11.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3263 1005094

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარნაბიაანთკარის   
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ზურაბ 
გერმოზანაშვილი“

ს/კ 
01025005820  

28.11.17     
29.11.42

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3264 1005095

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის  
ტერიტორიაზე, სანავარდოს 
ქუჩა #11)

ფ/პ მაგული 
გოგიშვილი

28.11.17     
29.11.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3265 1005096

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარანის   ტერიტორიაზე)

ი/მ „მარიამ 
ფირცხალავა“

ს/კ 
02001019545   

28.11.17     
29.11.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3266 1005097

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქუჩა #242)

ფ/პ თამუნა 
ბელქანია

28.11.17     
29.11.42

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3267 1005098

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, 
ბაზალეთის ტბის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გელა ჟვანია
28.11.17     
29.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3268 1005099

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორში, 
სტალინის გამზირის 
დასაწყისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ანა 
აწკარუნაშვილი“

ს/კ 
59001006974   

28.11.17     
29.11.27

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3271 1005102

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ბაშის მიმდებარედ)

შპს „დაკო“ ს/კ 412728268  
29.11.17     
30.11.22

ჯამური 
მოპოვება       
482 940  მ3

160980 
კვ.მ



3272 1005103

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ექვსი ჭაბურღილი) შესწავლა-
მოპოვება (ქალაქ ლანჩხუთის 
მიმდებარედ, ლანჩხუთის 
სანაპიროს წყალასაღებიდან)

ფ/პ გიორგი 
სუდაძე

29.11.17     
30.11.42

შესწავლის 
ვადა 2 წელი

0.07 ჰა

3273 1005104

მდ. ჭერმისხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭერემის მიმდებარედ)

შპს „შატო 
ზეგაანი“

29.11.17     
30.11.19

ჯამური 
მოპოვება       
18 600  მ3

0.62 ჰა ვადა გაუვიდა

3274 1005105

მდ. ძუსას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ, 
ზედა საზანოს მიმდებარედ)

ფ/პ დათო ზარნაძე
29.11.17     
30.11.18

ჯამური 
მოპოვება       
2800  მ3

0.28 ჰა ვადა გაუვიდა

3275 1005106

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
სამშენებლო 
მასალების 
კომპანია“

ს/კ 405112701  
29.11.17     
30.11.42

6205 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„ლდს“-ს (ს/კ 
239864900, სენაკი, სოფ. 
ნოსირი) 2018 წლის 15 
მაისიდან 1 წლის 
ვადით 

3276 1005107

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საწულეისკიროს  
ტერიტორიაზე)

შპს „გვაზა“ ს/კ 239894094   
29.11.17     
30.11.42

730 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3277 1005108

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნინო არჩუაძე
29.11.17     
30.11.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3278 1005109

„გოხნარის“ ბაზალტის 
(ღორღი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოხნარის ტერიტორია) 

შპს „კალე 2007“ ს/კ 204536706  
29.11.17     
16.06.29

ჯამური 
მოპოვება       
55 855  მ3

10,57 ჰა

100557 ლიცენზია 
იჯარით გადასცა შპს 
„იბერკომპანის“ 
(გაუქმდა 12.02.10წ)   
100529 ლიცენზიის 
ცვლილება          100808 
ლიცენზიის 
ცვლილება                       
0000160 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სალი“-მა

3279 1005110

„ხორითის“ 
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხემაღალის მიმდებარედ)

შპს „ფიქალი“ ს/კ 243570373  
04.12.17     
05.12.20

ჯამური 
მოპოვება       

778 მ3
0.04 ჰა

3280 1005111

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ბაშის მიმდებარედ)

შპს „კენჭი“ ს/კ 444959109  
04.12.17     
05.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
48981 მ3

16327 კვ.მ

3281 1005113

მდ. რიონზე „ჭყვიშის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შუამთის (სოფ. ჭყვიში) 
მიმდებარედ)

შპს „რესურსი 
2009“

ს/კ 221286766   
05.12.17     
06.12.22

ჯამური 
მოპოვება       
114 000 მ3

3.80 ჰა

3282 1005114

მდ. ჭერმისხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის მიმდებარედ)

შპს „ლუქს 
სერვისი“

ს/კ 427716554  
05.12.17     
06.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
30 300 მ3

10100 კვ.მ



3285 1005117

მდ. მესტიაჭალის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე)

შპს „AWARD“
05.12.17     
06.12.18

ჯამური 
მოპოვება       

13 320 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4440 კვ.მ ვადა გაუვიდა

3286 1005118

მდ. ფოცხოვისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვალეს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ასტორია“ ს/კ 224067630  
05.12.17     
06.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
54 600 მ3

1.82 ჰა

3287 1005119

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო თელეთის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გურამი 
ჯოხაძე

05.12.17     
06.12.42

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3288 1005120

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახალციხის 
ტერიტორიაზე, საფარის ქუჩა 
#2)

ფ/პ ტარიელ 
არბოლიშვილი

05.12.17     
06.12.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3289 1005121

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსხმის მიზნით და სხვა 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალუბნის ტერიტორიაზე)

შპს „საქართველოს 
აგრარული და 
ინდუსტრიული 

ჯგუფი“

05.12.17     
16.12.27

6000 (ჩამოსხმის 
მიზნით - 4000, 
სამეწარმეო - 

2000) 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#54/ს 
24.01.20წ.

3290 1005122

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოჯიხევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ხიბლი“ ს/კ 244687683   
05.12.17     
06.12.42

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3291 1005123

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ფოთში, 
ზამბახიძის ქ. #3-ის 
ტერიტორიაზე)

სსიპ „ივანე 
ჯავახიშვილის 

სახელობის ქალაქ 
ფოთის #3 საჯარო 

სკოლა“

ს/კ 215085011   
05.12.17     
06.12.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3292 1005124

მდ. გუბაზეულის მარჯვენა 
ფერდობზე წყაროს მტკნარი 
წყლის (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაბეღლავის მიმდებარედ)

შპს „ნაბეღლავის 
სასარგებლო 

წყალი“

07.12.17     
20.06.19

25 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

100534 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კომპანია 
ნაბეღლავ“-მა           
1000307 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნაბეღლავის 
წყალი“-მა            
1001047 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინტერსერვის 
ჯგუფი“-მა                
1001267 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სულხან 
ხვედელიძემ                    
1001500 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გამა 222“-მა              
1002619 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 

3293 1005125

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „იბერი“ ს/კ 238747736  
07.12.17     
08.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
45 780 მ3

15260 კვ.მ

3295 1005127

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

ი/მ „ბადრი 
წერეთელი“

08.12.17     
09.12.19

ჯამური 
მოპოვება       

16 080 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

10720 კვ.მ ვადა გაუვიდა



3296 1005128

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინოს მიმდებარედ)

შპს „სიელო“ ს/კ 445497917  
11.12.17     
12.12.22

ჯამური 
მოპოვება       
183 600 მ3

6.12 ჰა

3297 1005129

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიხაშხოს (სოფ. ბზვანი) 
მიმდებარედ)

შპს „სიელო“ ს/კ 445497917  
11.12.17     
12.12.22

ჯამური 
მოპოვება       
116 400 მ3

3.88 ჰა

3298 1005130

„ხირხონისის“ თაბაშირის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შეუბანის (სოფ. ხირხონისი) 
მიმდებარედ)

შპს „ზ.მ.“ ს/კ 212709434   
11.12.17     
12.12.32

ჯამური 
მოპოვება       

282 160 ტონა
35270 კვ.მ

3299 1005131

„დურნუკის“ ბაზალტის  
ღორღის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დურნუკი)

შპს „ჯორჯიან 
ბაზალტი“

ს/კ 405233732   
12.12.17     
29.12.29

ჯამური 
მოპოვება       
89 948 მ3

4,01 ჰა

100751 ლიცენზია 
გადაუფორმა შპს 
„ქართული ღორღმა“   
0000108 ლიცენზიის 
ცვლილება (საღორღე 
ნედლეული)                    
1004221 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გლობალ ტრანსი“-
მა

3300 1005132

„პატარა დურნუკის“ 
ბაზალტის (ღორღი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა დურნუკის 
მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ბაზალტი“

ს/კ 405233732  
13.12.17     
13.12.34

ჯამური 
მოპოვება       
903 478 მ3

14.91 ჰა

1002197 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გლობალ ტრანსი“-
მა

3301 1005133

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის   ტერიტორიაზე)

ფ/პ ასმათი 
ქვათაძე

13.12.17     
14.12.42

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3302 1005134

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის  
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
გამზ. #179, ნაკვეთი #1-2)

შპს „ოკეანე-2008“ ს/კ 212882610 
13.12.17     
14.12.42

1500  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3303 1005135

„მიქელწმინდის“ ანდეზიტის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მიქელწმინდის მიმდებარედ)

შპს „ელვა“
13.12.17     
14.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
17 532 მ3

2922 კვ.მ
გაუქმდა ბრძ.#709/ს 
25.05.18წ.

3304 1005136

„ბედენის“ გრანიტიოდების 
(საღორღე ნედლეული) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბედენის მიმდებარედ)

შპს „GOKOCHA“ ს/კ 443119242  
13.12.17     
14.12.27

ჯამური 
მოპოვება       
182 700 მ3

6.09 ჰა

3305 1005137

„ხემაღალის“ 
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხემაღალის მიმდებარედ)

შპს „ფიქალი“ ს/კ 243570373  
13.12.17     
14.12.20

ჯამური 
მოპოვება       

1300 მ3
0.26 ჰა

3306 1005138

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ კონსტანტინე 
ლაცაბიძე

13.12.17     
14.12.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3307 1005139

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვენატკოცას ტერიტორიაზე)

ფ/პ დიმიტრი 
ქველაძე

13.12.17     
14.12.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



3308 1005140

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი“ ს/კ 436040106  
13.12.17     
14.12.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3309 1005142

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ახალციხე, 
„დოსააფის“ ჩრდილოეთ 
მხარე, ნაკვეთი #27)

შპს „პეტა“ ს/კ 422725830  
13.12.17     
14.12.27

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

3310 1005143

„ჭრებალოს“ თაბაშირის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი ტოლის 
მიმდებარედ)

შპს „რაჭა 2017“ ს/კ 400141002  
13.12.17     
13.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
38 640 ტ

0.42 ჰა

1000448 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით ჭიკაიძემ    
შპს „ნიუ ფორსი“-ზე 
გაც. #1002394 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება   1004912 
ლიცენზიის 
დუბლიკატი

3311 1005144

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის ტერიტორიაზე)

შპს 
„ქალაქმშენსერვის

ი“
ს/კ 220016854  

13.12.17     
11.04.42

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1004419 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

3314 1005147

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლო)

ი/მ „ნატიგ 
ალექპეროვი“

ს/კ 
28001022448   

14.12.17     
04.04.32

ჯამური 
მოპოვება      
202 500 მ3

4.05 ჰა
1000770 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ოთარ ბაღდავაძემ

3315 1005148

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისყურის მიმდებარედ)

შპს „ბერმუხა 444“ ს/კ 231954169   
14.12.17     
15.12.22

ჯამური 
მოპოვება       
87 300 მ3

2.91 ჰა



3316 1005149

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

შპს „იბოლია“ ს/კ 217873031  
14.12.17     
15.12.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1 1005151

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძიგიდერის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბასა“ ს/კ 239868201  
22.01.18     
23.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
226 290 მ3

75430 კვ.მ

2 1005152

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ინერტი“ ს/კ 436032428  
22.01.18     
23.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
41 040 მ3

13680 კვ.მ

3 1005153

მდ. ნატანების სანაპიროზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერიის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „აქ-ვა“ ს/კ 437370952  
23.01.18     
11.10.26

ჯამური 
მოპოვება       
48 000 მ3

24000 კვ.მ

00332 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯავარი“-მ                
100756 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1003646 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვა-გო“-მ                    
1003679 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაზა ხარაბაძემ     
1003992 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ელენე“-მ                  
1004664 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)

სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო               
აუქციონით გაცემული ლიცენზიები



4 1005154

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მათხოჯის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ანზორი 
ჩირგაძე

24.01.18     
25.01.43

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

5 1005155

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუხის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მთვარისა 
კაკაბაძე

24.01.18     
25.01.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

6 1005156

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლიკა“ ს/კ 226524231  
24.01.18     
25.01.43

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

7 1005157

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
წალენჯიხაში, წმინდა ნინოს 
ქუჩაზე (ყოფილი ინტერნატის 
ეზო)

შპს „ქართული-
თხილი“

ს/კ 442732866   
24.01.18     
25.01.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

8 1005158

მდ. ფოცხოვისწყალზე 
„ფოცხოვის-წყლის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ქალაქ 
ახალციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო 

სამმართველო #2“
ს/კ 424071168  

24.01.18     
25.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
64 110 მ3

21370 კვ.მ

9 1005159

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, მესხიას ქუჩა 
#3)

შპს „ლარა“ ს/კ 405117163  
24.01.18     
24.01.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



10 1005160

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
(უბანი თამარისი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იმირჭალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან 
გაჩეჩილაძე

24.01.18     
25.01.19

ჯამური 
მოპოვება       

4899 მ3
1633 კვ.მ ვადა გაუვიდა

11 1005161

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რიყე 2012“
24.01.18     
25.01.19

ჯამური 
მოპოვება       

14 100 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.47 ჰა ვადა გაუვიდა

12 1005163

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ბუკიას ქუჩა 
#8-ს და საბავშვო ბაღს 
შორის/ბუკიას ქუჩა #8)

ფ/პ გია 
კუხალაშვილი

25.01.18     
26.01.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

13 1005164

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
სოფ. დიდი ლილოს 
ტერიტორიაზე)

შპს „პოულტრი 
ჯორჯია“

ს/კ 226530448  
25.01.18     
26.01.43

73 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

14 1005165

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოლაგირის ტერიტორიაზე, 
„ბროსები“)

შპს „საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია“

ს/კ 230866783  
25.01.18     
26.01.43

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



15 1005166

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში,დაბა 
აგარას ტერიტორიაზე, 
ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე)

ფ/პ ზურაბ 
ხარატიშვილი

25.01.18     
26.01.43

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

16 1005167

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის ტერიტორიაზე)

შპს „გოლდ ნათს 
777“

ს/კ 419983762  
25.01.18     
26.01.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

17 1005168

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ზვიად 
გამსახურდიას გამზირი #4 
(ყოფილი რუსთაველის 
გამზირი #128)

ფ/პ კახაბერ 
ლოსაბერიძე

25.01.18     
26.01.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

18 1005169

მდ. კაბალზე „კაბალის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ანდეზიტი“ ს/კ 202066842  
25.01.18     
26.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
82 200 მ3

2.74 ჰა
გაუქმად ბრძ.#339/ს 
16.03.20წ.

19 1005170

მდ. ბჟუჟას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წითელმთის (სოფ. 
შემოქმედი) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზურაბ დარჩია
25.01.18     
26.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
34 605 მ3

11535 კვ.მ

იჯარით გადასცა შპს 
„ტიტანიკი 2000“-ს (ს/კ 
204935972) 2018 წლის 
25 ივნისიდან



20 1005172

„ნიჩბისის“ ტუფოქვიშაქვების 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ნიჩბისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნიჩბისი 2017“ ს/კ 436040348  
25.01.18     
26.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
20 100 მ3

0.67 ჰა

21 1005173

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
მაკასარაშვილი

26.01.18     
27.01.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

22 1005175

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანანურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ანდრო 
ნარიმანიძე

26.01.18     
27.01.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

23 1005176

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, ჭანტურიას 
ქუჩა #53)

ფ/პ პაატა 
ერქვანიძე

26.01.18     
27.01.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

24 1005177

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორში, 
შინდისის გზატკეცილზე მე-3 
კმ)

შპს 
„ელექტრომშენი-

გორი“
ს/კ 217873068  

26.01.18     
27.01.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



25 1005178

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ზ.ჭავჭავაძის 
ქუჩა #2ბ)

ფ/პ კახაბერ 
სვანაძე

26.01.18     
27.01.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

26 1005179

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „არქიტექსი“ ს/კ 402044836  
26.01.18     
27.01.22

ჯამური 
მოპოვება       
31 320 მ3

3132 კვ.მ 

27 1005183

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „მგა მოტორსი“ ს/კ 412670587  
29.01.18     
30.01.43

12 000 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

28 1005184

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(ცხენისწყლის) ქვიშა-ხრეშის 
(უბანი ცენტრალური) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მათხოჯის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზურაბ ბიგვავა
29.01.18     
30.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
61 500 მ3

2.05 ჰა

29 1005185

მდ. რიონზე „ჭყვიშის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შუამთის (სოფ. ჭყვიში) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე

შპს „რესურსი 
2009“

ს/კ 221286766  
29.01.18     
30.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
136 500 მ3

4.55 ჰა

30 1005186

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ქვემო მლეთის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო მლეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ორბი 
ბეტონი“

ს/კ 448382090  
29.01.18     
30.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
105 015 მ3

35005 კვ.მ



31 1005188

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„მულტიპროფილ
ური ჰოსპიტალი - 
მედიქალ სიტი და 

ინფექციურ 
დაავადებათა 

მართვის ცენტრი“

ს/კ 412682501  
30.01.18     
31.01.43

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

32 1005189

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩუმლაყის „კალოებთან“ 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
აგროპროდუქტი“

ს/კ 406188664
30.01.18     
31.01.23

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

33 1005190

მდ. ხრამის (უბანი თამარისი) 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ბეგლარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

ს/კ 208153433  
30.01.18     
31.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
73 800 მ3

2.46 ჰა

34 1005195

მდ. რიონზე „რიონის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/კ 221267064  

31.01.18     
01.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
83 700 მ3

2.79 ჰა

35 1005196

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხობის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
კუჭავა

26.01.18     
27.01.43

1825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



36 1005197

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნათელა 
ბერუაშვილი

26.01.18     
27.01.43

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

37 1005198

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გურჯაანის 
ტერიტორიაზე, 
სარაჯიშვილის ქუჩა #45)

სს „გურჯაანის 
ავტოსატრანსპორ

ტო საწარმო“
ს/კ 227716068  

31.01.18     
01.02.23

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

38 1005199

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. სხვიტორის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზა“ ს/კ 239397899  
31.01.18     
01.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
38 430 მ3

12810 კვ.მ

39 1005200

მდ. კორისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
როხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბაღდათის 
ავტოგზა“

31.01.18     
01.02.19

ჯამური 
მოპოვება       

9900 მ3
0.33 ჰა ვადა გაუვიდა

40 1005201

მდ. აბაშაზე „აბაშის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი აბაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი-
2000“

ს/კ 422432184  
31.01.18     
01.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
81 000 მ3

2.70 ჰა

41 1005202

მდ. ვანთისხევის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვანთას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი 
2005“

ს/კ 231275009  
31.01.18     
01.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
32 400 მ3

1.08 ჰა



42 1005203
მდ. დიდი ლიახვის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ქ. გორის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ე.ი.ლ.ჯ“ ს/კ 218040108  
31.01.18     
01.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
92 100 მ3

3.07 ჰა

43 1005204

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რბონას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

31.01.18     
01.02.19

ჯამური 
მოპოვება       
24 600 მ3

0.82 ჰა
გაუქმდა                           
ბრძ N 1530/ს                    
23.10.18

44 1005206
მდ. დურუჯის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიკა 
ზაუტაშვილი

31.01.18     
01.02.19

ჯამური 
მოპოვება       

3750 მ3
1250 კვ.მ ვადა გაუვიდა

45 1005207

მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლებურცხილას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსანდრე 
პაპავაძე

31.01.18     
01.02.19

ჯამური 
მოპოვება       
15000 მ3

0.5 ჰა ვადა გაუვიდა

46 1005208

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თიმალი“ ს/კ 205268921  
31.01.18     
01.02.23

ჯამური 
მოპოვება       

249 600 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

8.32 ჰა

47 1005209

„ტბეთის“ თაბაშირის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტბეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ზ.მ.“ ს/კ 212709434  
31.01.18     
01.02.23

ჯამური 
მოპოვება       

26 220 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

ტონა

7600 კვ.მ

იჯარით გადასცა შპს 
„სენთერ მაინინგი“-ს 
(ს/კ 412717243) 2019 
წლის 23 დეკემბრიდან 
1 წლის ვადით



48 1005210

„სამშვილდის“ (უბანი 
დურნუკი) ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „დაციტი“
31.01.18     
01.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
20 300 მ3

0.29 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#269/ს 
25.02.19წ.

49 1005212

„გორდის“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გორდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
კირთაძე

31.01.18     
01.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
11 250 მ3

0.75 ჰა ვადა გაუვიდა

50 1005213

„ქემფერის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქემფერის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კერა“
31.01.18     
01.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
14 500 მ3

0.29 ჰა ვადა გაუვიდა

51 1005214

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აწყურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თარიქ ქაინაქ
31.01.18     
01.02.23

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

52 1005215

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნირიოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მარტყოფის 
ბაგა“

ს/კ 402027034  
31.01.18     
01.02.43

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

53 1005216

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ფოთის ქუჩა 
#11 (ნაკვ.#1)

ფ/პ თეიმურაზ 
დონდუა

31.01.18     
01.02.43

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



54 1005217

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ქედის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მარი“ ს/კ 445495303  
31.01.18     
01.02.43

18 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

55 1005218

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
გრ.აბაშიძის ქ. #3, ნაკვ.#1-1-ის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ვიპ 
კახიანაური“

ს/კ 412717831  
31.01.18     
01.02.43

9125  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

56 1005219

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „დაბი“ ს/კ 400129473  
31.01.18     
01.02.43

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

57 1005220

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სენაკის 
ტერიტორიაზე, მშვიდობის 
ქუჩა #172)

ი/მ „დინარა 
ტყებუჩავა“

ს/ნ 
39001035964   

31.01.18     
01.02.43

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

58 1005221

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ეკატერინე 
გოგიბერაშვილი

31.01.18     
01.02.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

59 1005222

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
საირმეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კურორტი 
საირმე“

ს/კ 225058576  
31.01.18     
01.02.23

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



60 1005223

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვენატკოცას ტერიტორიაზე)

ფ/პ მიხეილ 
თოთლაძე

31.01.18     
01.02.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

61 1005224

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, სოხუმის ქუჩა 
#195)

ფ/პ ინგა ბერაია
31.01.18     
01.02.43

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

62 1005226

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უფლისციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გარანტი 2012“ ს/კ 436033043  
31.01.18     
01.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
101 265 მ3

33755 კვ.მ

63 1005227

„მთისპირის“ გამოფიტული 
ტუფების, ტრაქიტული 
ტუფების და 
ტუფობრექჩიების (საღორღე 
ნედლეული) მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მთისპირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლია ლაბაძე
31.01.18     
01.02.28

ჯამური 
მოპოვება       
113 610 მ3

16230 კვ.მ

64 1005228

სამშვილდოს (უბანი 
დურნუკი) ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ემინალი 
ალეკპეროვი

02.02.18     
03.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
41 500 მ3

0.83 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#589/ს 
07.05.18წ.



65 1005229

მდ. თეძამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფიცეხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მამო 
კონსტრაქშენ 
კომპანი“

ს/კ 405234973  
02.02.18     
03.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
92 610 მ3

30870 კვ.მ

66 1005230
მდ. ბჟუჟის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ოზურგეთის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ რევაზ 
ქადაგიძე

02.02.18     
03.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
90 600 მ3

3.02 ჰა

67 1005231

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, თეატრის ქუჩა 
#2)

ფ/პ გივი ხაზალია
02.02.18     
03.02.43

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

68 1005232

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქუჩა #128)

ფ/პ გელა აკობია
02.02.18     
03.02.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

69 1005233

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, მეოთხე 
სექტორი, ნაკვეთი #1 (30/35), 
(ნაკვ. #1)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010  
02.02.18     
03.02.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



70 1005239

მდ. იორზე „სართიჭალის 
(იორი)“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს 
„კავკასავტომაგის

ტრალი“

07.02.18     
08.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
29 700 მ3

0.99 ჰა ვადა გაუვიდა

71 1005240

მდ. იორზე „სართიჭალის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ფხოვი“ ს/კ 426528420  
07.02.18     
26.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
27 418.7 მ3

1.31 ჰა

1004467 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხეილ 
გედეხაურმა                     
ვადა გაუვიდა

72 1005242

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხონის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ივანდიდის ტერიტორიაზე)

შპს „რენატუს 
ჯგუფი“

ს/კ 205245787  
07.02.18     
08.02.43

3550 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

73 1005245

„საქადაგიანოს“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საქადაგიანოს მიმდებარედ)

შპს „რანჩო“
08.02.18     
31.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
38 100 მ3

1.27 ჰა

1004193 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
დეკანოსიძემ                    
ვადა გაუვიდა

74 1005246

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე, დავით 
აღმაშენებლის ხეივანი #91ა)

შპს „მარანი“ ს/კ 205151262  
08.02.18     
09.02.43

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



75 1005247

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიაში, 
ნინოშვილის ქუჩაზე)

ფ/პ გოჩა კუჭავა
12.02.18     
22.05.25

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002586 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#357/ს 
14.03.18წ.

76 1005248

„ყიზილაჯლოს“ (I უბანი) 
ბაზალტის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ფიკრატ 
ბაირამოვი“

ს/კ 
28001020267   

13.02.18     
04.04.33

ჯამური 
მოპოვება       
45 600 მ3

1.52 ჰა
1001061 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მაგმა“-მ

77 1005249

„ყიზილაჯლოს“ (II უბანი) 
ბაზალტის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მაგმა“  ს/კ 404965472  
13.02.18     
04.04.33

ჯამური 
მოპოვება       
50 400 მ3

1.68 ჰა
1001061 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა    ი/მ 
„ფიკრატ ბაირამოვი“-ს

78 1005250

„ცოცხნარას“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცოცხნარას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ეფ პი სი 
კომპანი“

ს/კ 405092938  
13.02.18     
14.02.33

ჯამური 
მოპოვება       
363 500 მ3

7.27 ჰა

79 1005251

მიწისქვეშა თერმულ-
მინერალური წყლის მოპოვება 
ტურისტული და 
რეკრეაციული 
მიზნებისათვის სასარგებლო 
წიაღისეულის გარეგანი 
მოხმარების (სამკურნალო 
აბაზანები) (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, გრიშაშვილის 
ქ. #11, ორი ჭაბურღილი)

შპს „აბანო #7“ ს/კ 202451364  
13.02.18     
26.05.41

დარჩენილ 
პერიოდში      

78 840 
მ3/წელიწადში 
(#1-ზე - 26 280, 
#2-ზე - 52 560)

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

პირდაპირი მიყიდვის 
წესით           1003635 
ლიცენზიის 
ცვლილება (მარაგები 
დაამტკიცა)



80 1005253

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ კასპის 
ტერიტორიაზე, ფარნავაზის ქ. 
#2)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

14.02.18     
15.02.43

30 660 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

81 1005254

მდ. იორზე „სართიჭალის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ფხოვი“ ს/კ 426528420  
14.02.18     
25.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
32 453.4 მ3

2.0 ჰა

1003379 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004736 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხეილ 
გედეხაურმა

82 1005256

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარედ)

შპს „ზ.მ.“ ს/კ 212709434  
15.02.18     
30.11.22

ჯამური 
მოპოვება       
839 220  მ3

279741 
კვ.მ

1005101 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დაკო“-მ

83 1005257

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქოლობანის (სოფ. 
გუგუნაყათი) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ორსა“ ს/კ 419993378  
15.02.18     
30.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
302 700 მ3

10.09 ჰა

1004815 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მარტ თრეიდი“-მა  
1004952 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

84 1005258

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ რუსთავის 
ტერიტორიაზე, მშენებელთა 
ქ. #70)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

15.02.18     
16.02.43

25 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

85 1005259

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“

15.02.18     
16.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
29 700 მ3

0.99 ჰა ვადა გაუვიდა



86 1005260

„სააკაძის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის (სოფ. სააკაძე) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ინერტული 
მასალები და 
ლოჯისტიკა“

ს/კ 406151453  
15.02.18     
16.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
99 900 მ3

9990 კვ.მ

87 1005261

მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის 
მოოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლაფნიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ლაგოდეხავტოგზ

ა“
ს/კ 233113298  

15.02.18     
16.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
95 280 მ3

31760 კვ.მ

88 1005262

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„არაგვისპირისა და ანანურის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეულის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გონიო“ ს/კ 236037677  
15.02.18     
16.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
34 500 მ3

1.15 ჰა

89 1005263

„ახალი სამგორის“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სამგორის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გინუ“ ს/კ 416312939  
15.02.18     
16.02.28

ჯამური 
მოპოვება       

37 247 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

ტონა

93117 კვ.მ

90 1005264

„გამარჯვების“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გლგ კომპანი“ ს/კ 426524594  
15.02.18     
16.02.38

ჯამური 
მოპოვება       

115 360 
(ხუთივე 

უბანზე ერთად) 
ტონა

20.6 ჰა



91 1005266

მდ. ბჟუჟას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვირიკეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ პაატა კაშია
16.02.18     
15.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
150 000 მ3

5.0 ჰა

1002556 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კოკო კომპანია“-მ          
1002835 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „ორბი ბეტონი“-ს     
1003595 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
შალვა კიზირიას             
1005237 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაალ კუჭავამ           
ვადა გაუვიდა

92 1005267

„ოფურჩხეთის“ (I და II უბანი) 
ტეშენიტის მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „იმპერია 2018“ ს/კ 446972205  
16.02.18     
04.09.34

ჯამური 
მოპოვება      
129 019 მ3

1.85 ჰა
1001775 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გრანიტი-2014“-მა

93 1005268

„დარკვეთის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარკვეთი)

შპს „მანსერვისი“ ს/კ 415592656  
16.02.18     
04.08.32

ჯამური 
მოპოვება       
97 200 მ3

1.62 ჰა
1000773 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კაცხურა 2007“-მა

94 1005269

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორია, იმერეთის ქ. #143

ი/მ „ლამარა 
ქალიაშვილი“

ს/კ 
57001045313   

16.02.18     
17.04.40

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

ი/მ „მაყვალა ჩაჩოიანი“-
ზე გაც.1002428 
ლიცენზია 
გადაფორმდა                   
1004757 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სირუშ ჩაჩოიანმა



95 1005271

„ჯორკვალის“ გაბრო-
დიაბაზის (სამშენებლო) 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯორკვალის მიმდებარედ)

შპს „ევორდ 
ფექტორი“

ს/კ 435892722  
29.09.16     
30.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
100 800 მ3

0.72 ჰა 
1004004 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „AWARD“-მა

96 1005272

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. სავანეს (სოფ. ქვედა 
ორღული) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სამი ძმა-2017“ ს/კ 439405323  
16.02.18     
01.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
60 540 მ3

20180 კვ.მ
1005191 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზვიადი აბუთიძემ

97 1005274

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ბაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ამირან 
ჭაღალიძე

16.02.18     
17.02.23

ჯამური 
მოპოვება       

624 600 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

20.82 ჰა

98 1005276

„სქურის“ დოლომიტის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მედანის (კურორტი სქური) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ი/მ „დავით 
კვარაცხელია“

ს/კ 
51001019775 

22.02.18     
23.02.23

ჯამური 
მოპოვება       

27 664 ტონა
2080 კვ.მ

99 1005278

მდ. ენგურზე „ენგური II“ -ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ენგური-2015“ ს/კ 419997622  
22.02.18     
02.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

2955628.8 მ3

1015835 
(ორივე 
უბანზე) 

კვ.მ

1002902 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გიმკა“-მ                    
1003311 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გიორგი 
კიკალიშვილი“-მა           
1003720 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)



100 1005279

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დამჩხრეულას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ფერი“ ს/კ 211352187  
23.02.18     
24.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
123 300 მ3

4.11 ჰა

101 1005280

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. თაგვეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ფერი“ ს/კ 211352187  
23.02.18     
24.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
317 370 მ3

105790 
კვ.მ

102 1005282

მდ. ნატანებზე „გურიანთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ცაცხვი“
26.02.18     
11.10.18

ჯამური 
მოპოვება      

8000 მ3
1.68 ჰა

1001327 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა სპს 
„ფაღავები და 
კომპანია“-მ                      
1004594 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ტარიელ ღელეყვამ

103 1005283
მდ. ჩოლაბურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „მ გრუპი“ ს/კ 405151491  
26.02.18     
01.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
87 060 მ3

29020 კვ.მ
1005205 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მალხაზ ხარაძემ

104 1005284

კირქვის (ღორღის) მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქინდნესს“ ს/კ 435433121  
26.02.18     
05.10.27

ჯამური 
მოპოვება       
37 400 მ3

1,87 ჰა

00894 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004382 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „იური წულაია“-მა



105 1005285

მდ. ხობისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სარაქონის (სოფ. ლეწურწუმე) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ლუკა-10“
26.02.18     
27.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
28 020 მ3

9340 კვ.მ ვადა გაუვიდა

106 1005287

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხობის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „კივი“ ს/კ 244551845  
26.02.18     
27.02.43

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

107 1005288

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ფოთის 
ტერიტორია, ტაბიძის ქუჩა)

შპს „აპოგეო“ ს/კ 215084254  
26.02.18     
27.02.43

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

108 1005289

მდ. ჯრუჭულას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზოდის (სოფ. დარკვეთი) 
მიმდებრე ტერიტორიაზე)

შპს „მაგისტრალი“ ს/კ 401945384  
26.02.18     
27.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
50 400 მ3

1.68 ჰა

109 1005291

„როდიონოვკის“ 
ვულკანოგენური ქანების 
(ღორღი) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
რიდიონოვკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯორჯიან 
მიკროსფერო“

ს/კ 406140698  
26.02.18     
17.04.35

ჯამური 
მოპოვება       
412 298 მ3

7.25 ჰა

1002449 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან 
პერლიტი“-მა                   
1002815 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
ფ/პ ელგუჯა 
ელგუჯაურს



110 1005292

მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა დიმის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბაღდათის 
ავტოგზა“

26.02.18     
27.02.19

ჯამური 
მოპოვება       
12 000 მ3

0.40 ჰა ვადა გაუვიდა

111 1005293

მდ. აჭისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაკვანეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ არჩილ 
კუნჭულია

27.02.18     
28.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
31 920 მ3

10640 კვ.მ

112 1005295

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ბაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ხიდი“ ს/კ 437060779  
28.02.18     
01.03.23

ჯამური 
მოპოვება       
266 400 მ3

8.88 ჰა

113 1005297
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ბორჯომის 
ტერიტორიაზე)

შპს „რამ“
01.03.18     
24.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
58 468 მ3

1.95 ჰა

1003247 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
იმერლიშვილმა               
ვადა გაუვიდა

114 1005298

„იდუმალას“ (I და II უბანი) 
ბაზალტის (ლოდნარი) 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იდუმალას მიმდებარედ)

შპს „არალი“ ს/კ 222725807  
02.03.18     
28.03.25

ჯამური 
მოპოვება       

14 271 (ორივე 
უბანზე) მ3

0.56 ჰა
1002392 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსთავი“-მა

115 1005299

„დიდი დმანისი“ -ს მეორადი 
კვარციტების მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „RMG Gold“ ს/კ 225359947  
07.03.18     
21.12.25

მინიმუმ 90000 
ტონა/წელიწად

ში
10.0 ჰა

წიაღით სარგებლობის 
0673 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სამშენებლო 
მასალები“-მა



116 1005301

„ვარევანის“ ბაზალტის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარევანის მიმდებარედ)

ფ/პ ოგანეს 
გრიგორიანი

09.03.18     
08.03.26

ჯამური 
მოპოვება       
20 026 მ3

0.43 ჰა
1003439 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
პავლე ფეიქრიშვილს

117 1005302

„ვარევანის“ ბაზალტის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარევანის მიმდებარედ)

ფ/პ პავლე 
ფეიქრიშვილი     

09.03.18     
08.03.26

ჯამური 
მოპოვება       
31 500 მ3

0.63 ჰა

1003439 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
ფ/პ ოგანეს 
გრიგორიანმა                   
გაუქმდა ბრძ.#708/ს 
25.05.18წ.

118 1005303

„მანავერას“ გამოფიტული 
გრანიტი (ქვიშა, ხრეში) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თრიალეთის ტერიტორიაზე)

შპს „სინერგია +“
09.03.18     
22.04.19

ჯამური 
მოპოვება       

4200 მ3
0.37 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„სინერგია+“-ს (ს/კ 
405186356) 2017 წლის 
25 იანვრიდან 1 წლის 
ვადით                         
1003543 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სინერგია“-მ             

119 1005304

„შიპიაკის“ გრანიტოიდების 
(კვარცპორფირები, 
გრანოფირები) ღორღის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შიპიაკის მიმდებარედ)

შპს „სინერგია +“ ს/კ 405186356   
09.03.18     
28.08.35

ჯამური 
მოპოვება       
515 600 მ3

6.47 ჰა

1002899 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლია ლაბაძემ            
1003223 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სინერგია“-მ



120 1005306

„ქემფერის“ საღორღე 
ნედლეულის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქემფერის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
09.03.18     
10.10.34

ჯამური 
მოპოვება       
721 500 მ3

4.81 ჰა

1001895 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ 
მეგრელიძემ                     
1003365 ლიცენზიია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა           
1005116 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კომპანია ბლექ სი 
გრუპი“-მა

121 1005307

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბაღდათში, 
ნინოშვილის ქუჩაზე)

ფ/პ მარი გოგსაძე
13.03.18     
27.08.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003928 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი წარაგბაიამ

122 1005309

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
მიმდებარედ)

შპს „იმერ ტრანს 
მშენი“

ს/კ 430036338  
13.03.18     
26.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
217 289 მ3

15.11 ჰა
1003412 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ოქროს ქვა“-მ

123 1005310

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გრაკალის მიმდებარედ)

შპს „ონოლითი“ ს/კ 432544561  
13.03.18     
28.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
168 000 მ3

5.60 ჰა

1003639 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხეილ 
ონოფრიშვილმა              
შპს „დამმონ“-ზე 
გაც.ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება



124 1005311

„ლოპოტის“ (ცოფის გორის 
უბანი) მარმარილოს მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლაფანყურის მიმდებარედ)

შპს „ჯეოსთოუნი“ ს/კ 405034412  
13.03.18     
31.08.36

ჯამური 
მოპოვება       

532 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3.16 ჰა
შპს „უნიკო“-ზე გაც. 
#1003936 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება

125 1005312

„ნავენახევის“ კირქვის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნავენახევის მიმდებარედ)

შპს „ჯეოსთოუნი“ ს/კ 405034412  
13.03.18     
16.03.31

ჯამური 
მოპოვება      
110 000 მ3

2.2 ჰა
შპს „უნიკო“-ზე გაც. 
#1003452 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება

126 1005314

სასარგებლო წიაღისეულის 
(ფერადი, კეთილშობილი, 
იშვიათი მეტალები და 
ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება 
(ბოლნისის, მარნეულის, 
დმანისის, წალკისა და 
თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტები)

შპს „კავკასიის 
სამთო ჯგუფი“

ს/კ 404908775  
14.03.18     
13.10.41

დავით-
გარეჯის ოქრო-

ბარიტ-
პოლიმეტალურ

ი საბადო: 
ვერცხლი-

108.93ტ 
(108930კგ), 
ბარიტი-

895191.59ტ     
დანარჩენ 
უბნებზე 
შესწავლის 

ვადა - 120 თვე  

100 
865.4594 

ჰა

შევიდა ცვლილება     
ბრძ.№414  23.10.13წ.    
შევიდა ცვლილება 
(შესწავლის ვადა 
გაეზარდა) ბრძ.#1784/ს 
10.11.15წ.                          
1000226 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა სს 
„ჯორჯიან კოპერ ენდ 
გოლდი“-ს                 
1003160 ლიცენზიის 
ცვლილება (მოპოვება)   
1003998 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„არ ემ ჯი აურამაინ“-ს   
1004035 ლიცენზიაში 
ცვლილება (მარაგები 

127 1005315

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარედ)

შპს „ფაზისი“ ს/ნ 412671390  
15.03.18     
29.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
53 453 მ3

2.14 ჰა
1004297 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნორა ბერაძემ



128 1005316

„სათხის“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სათხეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მურადხან 
პალიოანი

15.03.18     
01.02.21

ჯამური 
მოპოვება       

4120 მ3
515 კვ.მ

1005211 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ პეტროს ნანაიანმა

129 1005319

„მენჩაერის“ ტორფის (II 
უბანი) მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაშბაშის მიმდებარედ)

შპს „სინერგია +“ ს/კ 405186356  
15.03.18     
14.01.21

ჯამური 
მოპოვება       

7597 ტ
1.52 ჰა

1003296 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა        
შპს „მაშპრო“-ს                
იჯარით გადასცა შპს 
„სინერგია+“-ს (ს/კ 
405186356) 2017 წლის 
25 იანვრიდან 1 წლის 
ვადით                     
1003366 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სინერგია“-მ

130 1005320

მდ. ცხენისწყალზე „ცაგერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბარდნალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ხვამლი XXI“ ს/კ 216435677  
15.03.18     
01.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
110 730 მ3

36910 კვ.მ

1005192 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გოგი გუგავამ           
გაუქმდა ბრძ.#561/ს 
29.05.20წ.

131 1005321

„ბაჯითის“ კვარციანი ქვიშის 
(მინის წარმოება) მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბაჯითის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „Geo Sand“ ს/კ 439393443  
15.03.18     
16.03.38

ჯამური 
მოპოვება       
188 940 ტ

31490 კვ.მ

132 1005322

„მენჩაერის“ ტორფის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაშბაშის მიმდებარედ)

შპს „სინერგია +“ ს/კ 405186356  
15.03.18     
12.03.33

ჯამური 
მოპოვება       

9268 ტ
2.11 ჰა

1001055 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლია ლაბაძემ     
1001229 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზვიად ჯიქიამ          
1001458 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სინერგია“-მ



133 1005323

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქარელის 
ტერიტორიაზე, ვაჟა-ფშავეას 
ქუჩა #96)

ფ/პ ზაზა 
გაგლოშვილი

16.03.18     
17.03.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

134 1005324

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ფოთის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მაკა გაბუნია
16.03.18     
17.03.28

550 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

135 1005325

მდ. ხოტვულას ხეობის 
მარჯვენა ფერდზე 
„ნასხვეტის“ წყაროს წყლის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხოტევის ტერიტორიაზე)

შპს „ვოთერ“ ს/კ 404549985   
16.03.18     
09.09.29

ჯამური 
მოპოვება       
50 686.5 მ3

0,02 ჰა

00291 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „პროგრესი 2000“-
მა                           
იჯარით გადასცა შპს 
„ნერო“-ს (ს/კ 
406241179, თბილისი, 
ისანი, მე-3 მასივი, 9 კვ, 
კორპ.9, ბ.16) 2018 
წლის ბოლომდე,            
2019 წლის ბოლომდე    
2020 წლის ბოლომდე

136 1005326

მს. ხობის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბია-
საშონიოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ელიტ 
პალასი“

ს/კ 444549188  
19.03.18     
20.03.23

ჯამური 
მოპოვება       
812 700 მ3

27.09 ჰა



137 1005327

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
(II უბანი) ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
19.03.18     
07.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
39 690 მ3

2.31 ჰა

შპს „ხიდმა“ 1003071 
ლიცენზიის ნაწილი 
გადასცა          შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს          
1003177 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                         
1004284 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  შპს 
„გზამშენი“-მა                 
1004355 ლიცენზია

138 1005328
მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხურის მიმდებარედ)

შპს „კარერა“ ს/ნ 405245275  
20.03.18     
12.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
111 600 მ3

3.72 ჰა

1004869 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თამარ 
გელაზარიშვილი

139 1005329

„ედიკილისას“ ვულკანური 
წიდის (საშენი მასალა) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ედიკილისას ტერიტორიაზე)

შპს „გზა 2015“     ს/კ 404491126  
20.03.18     
17.03.27

ჯამური 
მოპოვება       
230 000 მ3

2.3 ჰა

1000459 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზა+“-ს                            
ყადაღა დაედო 2017 
წლის 9 იანვრის #21-
05/1949 წერილით           
1001868 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა          
შპს „ლიანდაგი“-მა

140 1005330

„ედიკილისას“ ვულკანური 
წიდის (საშენი მასალა) 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ედიკილისას ტერიტორიაზე)

შპს „ლიანდაგი“ ს/კ 204872030  
20.03.18     
17.03.27

ჯამური 
მოპოვება       
49 963 მ3

1.47 ჰა

1000459 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზა+“-ს                            
ყადაღა დაედო 2017 
წლის 9 იანვრის #21-
05/1949 წერილით           
1001868 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზა 2015“-ს



141 1005331

„სამგორის“ თიხა-თაბაშირის 
(გაჯის) მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარედ)

შპს „გინუ“ ს/კ 416312939  
20.03.18     
07.03.28

ჯამური 
მოპოვება       
43 175 ტ

12.87 ჰა

01153 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„სამგორი ველს“              
100018 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზურაბ კორძახიას           
1002335 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ერმილე 
ნიკოლაიშვილმა

142 1005332

მდ. სუფსაზე „სუფსის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სილაურის მიმდებარედ)

შპს „ბორან 
კოსტრაქშენი“

ს/კ 405161970  
20.03.18     
17.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
280 204 მ3

11.35 ჰა

იჯარით გადასცა ი/მ 
„დავით 
მოძმანაშვილს“(პ/ნ  
31001021235)                    
2017 წლის 6 მარტიდან 
6 თვის ვადით                 
1002426 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნიუ სფეისი“-მა

143 1005333

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარედ)

შპს „რიონი 2017“ ს/კ 415099672   
21.03.18     
18.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
126 993 მ3

6.94 ჰა

1002377 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბახვა ბარამიძემ       
ვადა გაუვიდა

144 1005334

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაზარლოს ტერიტორიაზე)

ფ/პ მურად 
სოფიევი

21.03.18     
22.03.43

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



145 1005335

„ზეკარის“ მიწისქვეშა (წყარო) 
მინერალური (ჩამოსასხმელი) 
წყლის   მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეკარის მიმდებარედ)

შპს „ზეკარის 
წყაროები“

ს/კ 425053568
21.03.18     
30.09.39

1825    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001844 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ავთანდილ 
მაღლაკელიძემ                
1002203 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თემურ მინაძემ    
შპს „ზეკარი 1990“-ზე 
გაც.#1004108 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

146 1005336

მიწისქვეშა მტკნარი (წყაროს) 
წყლის  (ჩამოსხმის მიზნით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეკარის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ზეკარის 
წყაროები“

ს/კ 425053568  
21.03.18     
22.04.42

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „ზეკარი 1990“-ზე 
გაც. #1004459 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

147 1005338

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იდუმალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თეგი“
23.03.18     
15.05.19

ჯამური 
მოპოვება      
151 747 მ3

8.0 ჰა

შპს „GBC“-ზე 
გაცემული 1001567 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება   1005300 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „აქსონი“-
მა

148 1005339

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იმირჭალის ტერიტორიაზე)

შპს „ლოდ“ ს/კ 405181574  
26.03.18     
27.03.43

40 000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



149 1005340

„ხეკორძის“ ტუფოქვიშაქვების 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხეკორძის მიმდებარედ)

შპს „ნიჩბისის 
ქვა+“

ს/კ 444956790  
27.03.18     
21.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
53 480 მ3

1.07 ჰა
1004283 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვილასეტი“-მა

150 1005343

„ოზნის“ ანდეზიტო-დაციტის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოზნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „არსი“ ს/ნ 405048906
30.03.18     
14.05.35

ჯამური 
მოპოვება       
547 450 მ3

11.21 ჰა

1002543 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 
ჯაფარიძემ                       
1003435 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1005252 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაზალტინვესტი“-
მა

151 1005344

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. #44ბ)

ფ/პ ნატო 
მამასახლისი

30.03.18     
03.02.42

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1004238 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან აბულაძემ

152 1005345

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(აბაშის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კეთილარის 
მიმდებარედ)

შპს „ორბი 
ლოჯისტიკ 
ჯგუფი“

ს/ნ 445513926  
30.03.18     
28.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
502 800 მ3

16.76 ჰა
1002900 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ორბი ბეტონი“-მა



153 1005346

„მარნეულის“ ბაზალტის 
(სახერხი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯორჯიან 
ბაზალტი“

ს/კ 405233732  
30.03.18     
03.06.28

ჯამური 
მოპოვება       
166 922  მ3

2,43 ჰა

სს „დელტამ“ სახელი 
შეიცვალა ბრძ.№1-
1/1761 04.11.10წ.              
სს „დელტა 
ჰოლდინგი“-ზე 
გაცემული 100027 
ლიცენზია 
გადაფორმდა                   
1000648 ლიცენზია 
მთლიანად გაადასცა 
შპს „ველაჯიო“-მ

154 1005348

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ბაზალტი“

ს/კ 405233732  
03.04.18     
20.11.33

ჯამური 
მოპოვება      
286 546 მ3

4.05 ჰა
1001380 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ველაჯიო“-მ

155 1005349
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი-
იქსი“

ს/კ 412733626  
04.04.18     
01.03.21

ჯამური 
მოპოვება       
37 650 მ3

12550 კვ.მ
1005296 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნოდარ კაცაძემ

156 1005352

„ახალი სამგორის“ (I, II და IV 
უბანი) თიხა-თაბაშირის 
(გაჯი) მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სამგორის 
მიმდებარედ)

შპს „ქვითკირი“ ს/ნ 406099207  
10.04.18     
03.05.33

ჯამური 
მოპოვება       

32 152 (I,II და 
IV უბანი)       

I - 11 285.4 ტ,   
II - 8624.8 ტ,    

IV - 12 241.8 ტ

19.86 ჰა

1001153 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„რამაზ 
ვართასაშვილი“-მა         
1002323 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გლგ კომპანი“-მა

157 1005353

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, ნინოშვილის 
ქუჩა #91)

ფ/პ გიორგი 
კენჭოშვილი

10.04.18     
11.04.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



158 1005354

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დაბა ჩხოროწყუს 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიგლა 
ჯალაღონია

10.04.18     
11.04.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

159 1005355

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას  
ქუჩა #32)

ფ/პ ბერდია ხასია
10.04.18     
11.04.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

160 1005356

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას  
ქუჩა #36)

ფ/პ ბორის 
ტაბაღუა

10.04.18     
11.04.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

161 1005357

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კიტიას  ქუჩა 
#20)

შპს „ნლი“   ს/კ 419994741 
10.04.18     
11.04.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

162 1005359

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(კომუნალური და სოფლის 
წყალსადენებისათვის) 
მოპოვება (მარნეულის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი მუღანლოს 
ტერიტორიაზე არსებული 21 
ჭაბურღილიდან)

შპს „რუსთავის 
წყალი“

ს/კ 216323351  
11.04.18     
12.04.43

5 000 000 (21 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა



163 1005360
მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. რუსთავის 
ტერიტორია)

ი/მ „გიორგი 
კევლიშვილი“

ს/კ 
35001117685   

11.04.18     
05.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
44 972 მ3

2.06 ჰა
1003155 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გოჩა ლომსიანიძემ

164 1005361

„პერევის“ კერამიკული თიხის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პერევის ტერიტორიაზე)

შპს „გულიკეთი“ ს/კ 439396789  
11.04.18     
06.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
2606.7 ტ

0.2 ჰა

1000593 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ლალი მელიქიძე“-
მ                    1002201 
ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ტექნიკური 
შესწორება)                       
1002348 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯეო კერამიკა“-მ

165 1005362

მდ. ყვირილის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
მიმდებარედ)

შპს „შავი ოქრო“ ს/კ 430035071  
11.04.18     
25.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
219 600 მ3

8.42 ჰა

1004807 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტრანსკავკასიის 
ენერჯი“-მა

166 1005363

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მერჯევის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ამირან 
კაპანაძე“

ს/კ 
38001003604   

13.04.18     
14.04.43

3000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

167 1005364

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს ტერიტორიაზე)

შპს „ევრო-ნათსი-
2009“

ს/კ 220416299  
13.04.18     
14.04.43

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



168 1005365

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის ტერიტორიაზე)

შპს „ბ2მ ჯორჯია“ ს/კ 406166517  
13.04.18     
14.04.43

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

169 1005366

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გულიზარ 
ჯაფაროვი

13.04.18     
14.04.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

170 1005367

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ მცხეთის 
ტერიტორიაზე, არმაზის ქუჩა 
#1)

შპს „გუგული“ ს/კ 436042079  
13.04.18     
14.04.43

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

171 1005368

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, 
დ.აღმაშენებლის ქუჩა #87)

ფ/პ თემურ ლეჟავა
13.04.18     
14.04.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

172 1005370

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, აკაკი 
წერეთლის ქუჩა #64ა)

ი/მ „გიორგი 
გახოკიძე“

ს/კ 
19001107713 

13.04.18     
14.04.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



173 1005371

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხობის 
ტერიტორიაზე, ცოტნე 
დადიანის ქუჩა #189)

ფ/პ დათო ღადუა
13.04.18     
14.04.43

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

174 1005372

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, შევჩენკოს 
ქუჩა #35)

ი/მ „დავით 
ბერულავა“

  ს/კ 
19001072079   

13.04.18     
14.04.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

175 1005373

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის  
მუნიციპალიტეტში,დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მიხეილ 
ძნელაძე

13.04.18     
14.04.43

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

176 1005374

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ჭიათურის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ვლადიმერ 
კაპანაძე“

ს/კ 
54001001113   

13.04.18     
14.04.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

177 1005375

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, წერეთლის ქ. 
#186 (ტოფ.#168, ნაკვ.#1)

ფ/პ ლევანი 
მამრიკიშვილი

13.04.18     
14.04.43

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



178 1005376

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენისელის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიკოლოზი 
ხოსროშვილი

13.04.18     
14.04.23

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

179 1005377

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუნზუს ტერიტორიაზე)

ი/მ „ელგუჯა 
გაბისონია“

ს/კ 
29001010140   

13.04.18     
14.04.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

180 1005378

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის 
ქუჩა #214)

ი/მ „ვასილ 
ბეროზაშვილი“

ს/კ 
57001028913 

13.04.18     
14.04.43

7200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

181 1005379

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქარელის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩაზე)

ფ/პ ნანა 
ოქროპირიძე

13.04.18     
14.04.43

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

182 1005380

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სიღნაღის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი ანაგის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გელა 
კანდელაკიშვილი

13.04.18     
14.04.23

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



183 1005381

„ლეჟბადინის“ ქვიშის 
(კვარცმინდვრისშპატიანი) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის ტერიტორიაზე)

შპს „ნუგეში“ ს/კ 416311002  
16.04.18     
09.12.25

ჯამური 
მოპოვება       
95 474 მ3

3,2 ჰა

0000112 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით 
გობეჯიშვილმა               
1000397 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაქირ ომაროვმა

184 1005382

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახალციხეში, 
ახალქალაქის გზატკეცილის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თედორე 
ინასარიძე

16.04.18     
17.04.28

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

185 1005383

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახალციხეში, 
ახალქალაქის გზატკეცილის 
„დოსააფი“-ს ტერიტორიაზე, 
ნაკვეთი #30)

ფ/პ ნიკოლოზ 
ხართიკაშვილი

16.04.18     
17.04.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

186 1005384

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყაროს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე )

შპს 
„ევროცემენტი“

ს/კ 232541513  
16.04.18     
26.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
42 720 მ3

14240 კვ.მ
1005171 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კავთურა“-მ

187 1005385

მდ. მტკვარზე „ქებაანის“ (II  
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქებაანის მიმდებარედ)

შპს „კავთურა“     ს/კ 232578298  
16.04.18     
31.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
63 900 მ3

2.13 ჰა
1003640 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა           
შპს „ევროცემენტი“-მა

188 1005386

მდ. მტკვარზე „ქებაანის“ (I  
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქებაანის მიმდებარედ)

შპს 
„ევროცემენტი“

ს/კ 232541513  
16.04.18     
31.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
112 800 მ3

3.76 ჰა
1003640 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კავთურა“-ს



189 1005387

„პირველი მაისის“ კირქვის 
(საკირე) მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბულიცკუს მიმდებარედ)

შპს „სტილმიქს“ ს/კ 404463722  
16.04.18     
11.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

25 585 ტონა
0.23 ჰა

1002740 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სტილმიქს STEEL 
MIX“-მა                      
შპს „სტილფიქსი“-ზე 
გაც. #1004279 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება          
1005273 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მასტერ“-მა

190 1005388

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ რუსთავში, 
ცემენტის ქარხნის და სს 
„პერლიტის“ მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

16.04.18     
17.04.43

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

191 1005389

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სასადილოს ტერიტორიაზე)

ფ/პ მზია 
ლაშქარაშვილი

16.04.18     
17.04.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

192 1005390

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, 9 აპრილის 
ქუჩა #2)

ფ/პ მაყვალა 
თავაძე

16.01.18     
17.04.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

193 1005391

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს ტერიტორიაზე)

ი/მ „კობა 
ჟიშკარიანი“

ს/კ 
19001003161   

16.04.18     
17.04.43

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



194 1005392

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაშის მიმდებარედ)

შპს „ვერტიკალი“ ს/კ 437068922  
17.04.18     
23.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
451 200 მ3

15.04 ჰა
1004804 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“-ს

195 1005393

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაშის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“     ს/კ 437062018  
17.04.18     
23.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
163 200 მ3

5.44 ჰა
1004804 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „ვერტიკალი“-მა

196 1005396

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯურუყვეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლელა ჩხაიძე
23.04.18     
24.04.43

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

197 1005399

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დარეჯან 
რუსიშვილი

23.04.18     
24.04.43

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

იჯარით გადასცა ი/მ 
„თეა რუსიშვილს“ (პ/ნ 
31001037425)                    
2018 წლის 3 მაისიდან 
ლიც. მოქმედების 
ვადით

198 1005400

„ცხემლისხიდის“ 
ბენტონიტური თიხის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მთისპირის მიმდებარედ)

შპს „ასკანგელ 
ჯგუფი“

ს/კ 437062214  
25.04.18     
29.10.34

ჯამური 
მოპოვება      

859 320 ტონა   
6.81 ჰა

1002003 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)  
იჯარით გადასცა შპს 
„ასკანგელ ალიანსს“ 
(ს/კ 405143786, მის: 
ოზურგეთი, სოფ. 
დვაბზუ) 2018 წლის 26



199 1005401

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „მშენებელი 
77“

ს/კ 405231547 
26.04.18     
07.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
40 800 მ3

2.16 ჰა

1002533 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ივანე წიკლაურმა    
1003481 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ რიჩარდი ონიანმა    
1004269 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გოჩა კვიციანმა

200 1005402

კურორტ ახტალას 
ტერიტორიაზე №№3,4,5 და 6 
ჭაბურღილების მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
ახტალას ტერიტორიაზე)

სს „კურორტი 
ახტალა“

ს/კ 227720883  
26.04.18     
28.06.45

102 492 
მ3/წელიწადში 
(ლიცენზიის 
მოქმედების 
დარჩენილ 
პერიოდში)

წიაღით სარგებლობის 
#0632 ლიცენზიაში 
ცვლილება 
(მოცულობა)                    
1003978 ლიცენზიაში 
ცვლილება (ს/კ-ის)         
1004308 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(მოქმედების ვადის 
გაზრდა)

201 1005403

„ახტალის“ სამკურნალო 
ტალახის მოპოვება 
(გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
ახტალას კუთვნილი 
ტერიტორია)

სს „კურორტი 
ახტალა“

ს/კ 227720883  
26.04.18     
28.09.47

3,4 ტ/დღღ 0,754 ჰა

00868 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(მოქმედების ვადა 
გაიზარდა)

202 1005405

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვილისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ სარქის 
ანესიანი

27.04.18     
28.04.33

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

203 1005406

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ მარტვილში, 
დასახლება ნახარებაოს 
ტეიტორიაზე)

შპს „სკიბუ“ ს/კ 435433345  
27.04.18     
28.04.43

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



204 1005408

მდ. ხევისწყალზე 
„ხევისწყლის“ (I და II უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაზისუბნის მიმდებარედ)

შპს „ვაზის-უბანი“ ს/კ 437066504   
30.04.18     
18.03.21

ჯამური 
მოპოვება      

147 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.9 ჰა

1003459 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვაზის-უბანი“-მა     
1003470 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილაილი 
საქართველოში“-მა

205 1005409

მდ. ხევისწყალზე 
„ხევისწყლის“  ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაზისუბნის მიმდებარედ)

შპს „კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილაილი 

საქართველოში“

ს/კ 404859122  
30.04.18     
18.03.21

ჯამური 
მოპოვება       
73 966 მ3

11.44 ჰა

1003459 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვაზის-უბანი“-მა     
1003470 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა            
შპს „ვაზის-უბანი“-ს

206 1005410

„ხორენიას“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორენიას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლუსინე 
ხაჩატურიანი

01.05.18     
02.05.23

ჯამური 
მოპოვება       

6030 მ3
2010 კვ.მ

207 1005412

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას ტერიტორიაზე)

ფ/პ ავთანდილ 
გიგიტაშვილი

01.05.18     
02.05.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

208 1005413

„ლუგელას“ ანდეზიტ-
ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხურის მიმდებარედ)

შპს „დარკ ბლუ 
სი“

ს/კ 442263042  
01.05.18     
02.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
301 450 მ3

30145 კვ.მ



209 1005415

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ირ. აბაშიძის 
გამზირი #32ა (ნაკვ.#1)

შპს „გიომ-1“ ს/კ 212906444   
01.05.18     
02.05.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

210 1005416

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუისპირის ტერიტორიაზე)

შპს „საგზაო 
სამშენებლო-
სარემონტო 
კომპანია 

სერპანტინი“

02.05.18     
03.05.23

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#616/ს 
07.05.19წ.

211 1005417

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარძეულის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
სუხაშვილი

02.05.18     
03.05.43

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

212 1005418

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას 
ქუჩა #13 (ნაკვ.#3/2)

შპს „ონიმა“ ს/კ 212916157  
02.05.18     
03.05.43

50 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

213 1005419

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ტყიბულის 
ტერიტორიაზე, ტყვარჩელის 
ქუჩა #11)

ფ/პ ალექსანდრე 
ისაკაძე

02.05.18     
03.05.43

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



214 1005420

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარდენახის ტერიტორიაზე)

შპს „ალაზანი“ ს/კ 427733214  
02.05.18     
03.05.23

25 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

215 1005421

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას 
ქუჩა #108)

ი/მ „იური 
კვარაცხელია“

ს/კ 
19001002688   

02.05.18     
03.05.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

216 1005422

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭანდარის ტერიტორიაზე)

სს „ჭანდარი 
ღვინის ქარხანა“

ს/კ 227716558
02.05.18     
03.05.23

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

217 1005423

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ფოთის 
ტერიტორიაზე)

შპს „მოულდს ენდ 
მეტალს ჯორჯია“

 ს/კ 415083411  
02.05.18     
03.05.43

10000  (სამივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

218 1005424

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ მარნეულის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიზამი 
მუსაევი

02.05.18     
03.05.43

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



219 1005426

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის ტერიტორიაზე)

სს „თიბისი ბანკი“ ს/კ 204854595  
02.05.18     
03.05.43

550 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#521/ს 
20.05.20წ.

220 1005427

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ აბაშის 
ტერიტორიაზე, 
თავისუფლების ქუჩა #167)

ი/მ „ვახტანგი 
ჯოჯუა“

ს/კ 
02001015493   

02.05.18     
03.05.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

221 1005428

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან მანია
02.05.18     
03.05.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

222 1005429

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯავახოს ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსანდრე 
გაგუა

02.05.18     
03.05.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

223 1005430

მდ. იორზე „თიანეთის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭურჭელაურების 
მიმდებარედ)

შპს „აგტ 
სამენეჯმენტო, 

საკონსულტაციო 
და სამშენებლო 
მომსახურების 
საქართველოს 
ფილიალი“

ს/კ 402027114  
02.05.18     
04.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
49 835 მ3

16 530 კვ.მ
1002702 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბამბინო“-მ



224 1005431

მდ. იორზე „თიანეთის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭურჭელაურების 
მიმდებარედ)

 შპს „ბამბინო“     ს/კ 202405405
02.05.18     
04.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

770 მ3
21340 კვ.მ

1002702 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„აგტ სამენეჯმენტო, 
საკონსულტაციო და 
სამშენებლო 
მომსახურების 
საქართველოს 
ფილიალი“-ს

225 1005432

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ რუსთავში, 
ცემენტის ქარხნის და სს 
„პერლიტის“ მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

02.05.18     
03.05.43

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

226 1005433

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზირი #7 (ნაკვეთი #2)

შპს „მშენ სერვისი“ ს/კ 412701562  
02.05.18     
03.05.43

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

227 1005434

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვილისის ტერიტორიაზე)

შპს „მესხური+“
ს/კ      

423098089
02.05.18     
03.05.43

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

228 1005435

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფონიჭალას ტერიტორიაზე)

შპს „სეზა 
სამშენებლო 

მრეწველობა და 
სავაჭროს 
ფილიალი“

ს/კ 429651664  
02.05.18     
03.05.43

35 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



229 1005436

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიას ტერიტორიაზე)

შპს „სამშენებლო 
კომპანია ენგური 

+“
ს/კ 242741388  

02.05.18     
03.05.43

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

230 1005437

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

უცხ.საწ.ფილ. „ღია 
სააქციო 

საზოგადოება 
სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 
აკკორდ ჯორჯია

ს/კ 202459295  
02.05.18     
03.05.23

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

231 1005438

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, დავით 
აღმაშენებლის ქუჩა #222)

შპს „რეგიონული 
ჯანდაცვის 
ცენტრი“

ს/კ 236035517  
02.05.18     
03.05.43

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

232 1005439

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, სოხუმის ქუჩა 
#64)

ფ/პ ზურაბ 
კიკალიშვილი

02.05.18     
03.05.43

760  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

233 1005441

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, მარცხენა 
სანაპიროს ქუჩა #1)

შპს „მურმან 
როგავა“

ს/კ 220017522  
02.05.18     
03.05.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



234 1005442

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, სოხუმის ქუჩა 
#52)

ფ/პ სოფიო 
გამისონია

02.05.18     
03.05.43

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

235 1005443

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ხიჩატელი“ ს/კ 436040197  
02.05.18     
03.05.43

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

236 1005444

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აკურას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
ღვინისა და 

ალკოჰოლური 
სასმელების 
კომპანია“

ს/კ 226523866  
02.0518     
03.05.43

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

237 1005445

„კავთისხევის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კავთისხევის მიმდებარედ)

შპს „ძეგვი 2018“
04.05.18     
18.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
67 005 ტ

0.55 ჰა

1001438 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1002374 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მედგრუპ 
ჯორჯია“-მ

238 1005446

„ცუცხვათის“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცუცხვათის მიმდებარედ)

ფ/პ ვეფხვია 
ხეცურიანი

04.05.18     
21.10.35

ჯამური 
მოპოვება       
347 900 მ3

4.97 ჰა

1003012 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თამაზი 
დვალიშვილმა                
ბრძ.#807/ს 05.06.18წ.      
იჯარით გადასცა შპს 
„მასტერნოუდ 
პლიუსი“-ს (ს/კ 
431951462) 2019 წლის



239 1005447

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
ავაზაშვილი

04.05.18     
05.05.23

7300 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

240 1005448

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის ტერიტორიაზე)

უცხ.საწ.ფილ. „ღია 
სააქციო 

საზოგადოება 
სამშენებლო-
სამრეწველო 
საინვესტიციო 
კორპორაცია 
აკკორდ“-ის 

წარმომადგენლობ
ა (ფილიალი) 
საქართველოში 
აკკორდ ჯორჯია

ს/კ 202459295  
04.05.18     
05.05.23

60 000 (სამივე 
ჭაზე ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

241 1005449

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბოდბეს ტერიტორიაზე)

შპს „თეთრი 
ფერმა“

ს/კ 404523636  
04.05.18     
05.05.43

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

242 1005450

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუნია-კალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „გიორგი 
გიგოშვილი“

ს/კ 
12003000196   

04.05.18     
05.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
20 200 მ3

4040 კვ.მ



243 1005451

მდ. ნატანებზე „გურიანთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიანთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თრეიდინგ 
კომპანი“

04.05.18     
11.10.18

ჯამური 
მოპოვება       

8070 მ3
1.68 ჰა

1001327 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა    ფ/პ 
ტარიელ ღელეყვას         
1004595 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
სპს „ფაღავები და 
კომპანია“-მ                      
1005146 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ცაცხვი“-მა               
1005281 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ტარიელ ღელეყვამ

244 1005452

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
ცხინვალის გზატკ.#4ა, 
ცხინვალის გზატკ.#2)

შპს 
„აგროქართლი“

ს/კ 218045764  
07.05.18     
06.05.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002516 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

245 1005453

„კაწალხევის“ ტრავერტინის 
ლოდნარის (ზედაპირული 
აკრეფვა) მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაწალხევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ იური 
წიტაიშვილი

07.05.18     
08.05.19

ჯამური 
მოპოვება       

224 მ3
320 კვ.მ

გაუქმდა ბრძ.#603/ს 
03.05.19წ.

246 1005454

„კატაულას“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კავთისხევის მიმდებარედ)

შპს „ძეგვი 2018“
07.05.18     
18.01.19

ჯამური 
მოპოვება       
36 961 ტ

0.3 ჰა

1001439 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1002375 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მედგრუპ 
ჯორჯია“-მ



247 1005455

„ჟონეთის“ (I და II უბანი) 
ტეშენიტის მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჟონეთი)

შპს „ვაკა“ ს/კ 430036891  
10.05.18     
03.05.23

ჯამური 
მოპოვება      

122 000 (I - 63 
500, II - 58 500) 

მ3

2.44 ჰა

1001155 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მერაბი 
ჭანტურიძემ

248 1005456

სასარგებლო წიაღისეულის 
(ფერადი, კეთილშობილი, 
იშვიათი მეტალები და 
ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში)

სს „RMG Copper“ ს/კ 225358341  
10.05.18     
16.04.41

ოქრო - 
1804.6912 კგ    
ვეცხლი - 64 
900.344 კგ      
სპილენძი - 
26815.06 ტ,     

ოქრო - 1691.16 
კგ

1035.5 ჰა

1000577 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მაინინგ 
ინვესთმენთს“-მა       
იჯარით გადასცა სს 
„ღMG ჩოპპერ“-ს 2014 
წლის 12 ივლისის 
ჩათვლით   შპს 
„Mინინგ Iნვესტმენტს 
ჩოპპერ“-ზე გაცემული 
1001030 ლიცენზიის 
ცვლილება                       
1002121 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(დამტკიცდა მარაგები)  
1004727 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(დამტკიცდა მარაგები)

249 1005457

მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „New Road“ ს/კ 441993112 
11.05.18     
28.04.20

ჯამური 
მოპოვება       
50 000 მ3

2.0 ჰა

1003565 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1005414 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გიმა“-მ                      
ვადა გაუვიდა

250 1005458

მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს მიმდებარედ)

შპს „New Road“
11.05.18     
03.11.18

ჯამური 
მოპოვება       
26 700 მ3

1.09 ჰა

1003058 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სერგო ჩიგოგიძემ    
ვადა გაუვიდა+N5774



251 1005459

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა გეზათის მიმდებარედ)

შპს „იუნაითი 
ჯორჯია“

ს/კ 437371951  
11.05.18     
27.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

2.0 ჰა

1004996 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ რეზო ქავთარაძემ    
1005009 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა    შპს 
„რიონი“-მა

252 1005461

„დევდორაკის“ დიაბაზის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ყაზბეგიზ 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გველეთის ტერიტორიაზე)

შპს „ეს ერ ჯი“ ს/ნ 441485457  
11.05.18     
15.03.28

ჯამური 
მოპოვება  9626 

მ3
2,63 ჰა

01165 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გოგი 
ალიბეგაშვილმა

253 1005462

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, ბათუ 
კრავეიშვილის ქუჩა #4/ქალაქი 
სამტრედია, რუსთაველის 
ქუჩა, ჩიხი 2, #5)

ი/მ „გურანდა 
წიქვაძე“

ს/კ 
37001053531   

14.05.18     
15.05.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

254 1005463

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიმის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
ერისთავი

14.05.18     
15.05.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

255 1005464

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის ტერიტორიაზე)

შპს „ანაპეა“ ს/კ 404473164  
14.05.18     
15.05.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



256 1005466

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუკუზანის („ვაშლები 
ნადარბაზევი“) 
ტერიტორიაზე)

შპს „მარანული“ ს/კ 401976812  
14.05.18     
15.05.23

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

257 1005467

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის ტერიტორიაზე)

შპს „ოუპიემ 
ფინანსინგი“

ს/კ 405140137  
14.05.18     
15.05.43

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

258 1005468

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის ტერიტორიაზე)

შპს „ბი-აი“ ს/კ 231268810  
14.05.18     
15.05.23

69 350 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

259 1005469

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
კ.გამსახურდიას ქუჩა ჩიხი1, 
#2 ნაკვთი #1-1-1-1-1/ქალაქი 
ქუთაისი, ლომოურის ქუჩა 
#13, ნაკვეთი #1-ის მიმდეაბრე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნატო 
რევიშვილი

14.05.18     
15.05.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

260 1005470

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ჯეო მეტალ“ ს/კ 430036695   
14.05.18     
15.05.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



261 1005471

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ წალენჯიხის 
ტერიტორიაზე, გ.მებონიას 
ქუჩა #3)

ი/მ „როინი 
კალანდია“

 ს/კ 
51001000519   

14.05.18     
15.05.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

262 1005472

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩა, 
ჩიხი 9, #2ა (ყოფილი ნიკეას 
ქუჩა, ჩიხი 8, #2, (ნაკვ.#1)

შპს „თეგეტა 
მოტორსი“

ს/კ 202177205  
14.05.18     
15.05.43

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

263 1005473

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩა, 
ჩიხი 9, #2ა (ყოფ. ნიკეას ქუჩა, 
ჩიხი 8, #2), (ნაკვ.#3)

შპს „სამგზავრო 
ქუთაისი“

ს/კ 212823202 
14.05.18     
15.05.43

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

264 1005474

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურდღელაურის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თორნიკე 
ჯეირანაშვილი

14.05.18     
15.05.23

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

265 1005475

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბარამბო“ ს/კ 205274834  
14.05.18     
15.05.43

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



266 1005476

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუისპირის ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი 
2005“

ს/კ 231275009  
13.04.18     
14.04.23

ჯამური 
მოპოვება       
73 000 მ3

0.07 ჰა

267 1005478

მდ. ყვირილის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარდუბნის მიმდებარედ)

შპს „სოლო 
როუდ“

29.03.18     
21.06.18

ჯამური 
მოპოვება       
302 700 მ3

10.9 ჰა

1001240 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გეო ევროკატ“-მა    
1002321 ლიცენზია 
მთლინადა გადასცა 
შპს „კალა“-მ                     

268 1005479

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა ფოთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გეოფიშ 
კომპანი“

ს/კ 242005405   
15.05.18     
16.05.43

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

269 1005480

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალაბასთუმნის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლანა 
ლიპარტია“

ს/კ 
19001020571   

15.05.18     
16.05.43

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

270 1005481

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალაბასთუმნის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნონა 
დანელია“

ს/კ 
19001054346   

15.05.18     
16.05.43

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



271 1005482

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ბაზილიკა“ ს/კ 202263576  
15.05.18     
16.05.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

272 1005483

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის  
ტერიტორიაზე, კოსტავას 
ქუჩა #112)

ი/მ „ნონა 
შეროზია“

ს/კ 
19001018413  

15.05.18     
16.05.43

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

273 1005484

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან 
მჭედლიშვილი

15.05.18     
16.05.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

274 1005485

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის ტერიტორიაზე)

ფ/პ თეიმურაზ 
მოსიავა

17.05.18     
18.05.43

1095  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

275 1005487

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისყურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სუპერ 
ბეტონი“

ს/კ 202357582  
18.05.18     
19.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
85 080 მ3

56720 კვ.მ



276 1005488

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ვრეჟ 
კაზარიანი

18.05.18     
19.05.28

ჯამური 
მოპოვება       
70 700 მ3

1.01 ჰა

277 1005489

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე, 
ქინძმარაულის ქუჩა #13)

შპს 
„საქსპეცტრანსი“

ს/კ 205064446 
21.05.18     
22.05.43

5500   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

278 1005490

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
რიონჰესის ტერიტორიაზე, 
წყალწითელის მიმდებარედ 
(ყოფ. საგზაო სამმართველო)

შპს „გი-ან 2011“ ს/კ 412676322
21.05.18     
22.05.43

10000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

279 1005491

სილიკომანგანუმის ქერქული 
ნარჩენების (ტექნოგენური 
დანაგროვი) (ქალაქ 
ლანჩხუთის ტერიტორიაზე)

შპს „ჯეო 
ენტერპრაიზ“

21.05.18     
22.05.19

ჯამური 
მოპოვება       

4195.6 ტონა
0.36 ჰა ვადა გაუვიდა

280 1005492

„ორჯას“ ბაზალტის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორჯას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „რაფიკ 
ქეროფიან“

22.05.18     
23.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
12 100 მ3

2420 კვ.მ
გაუქმდა ბრძ.#122/ს 
29.01.19წ.



281 1005493

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, 
საკრებულო კვალითის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნატალია 
ცარიელაშვილი“

ს/კ 
18001028556  

22.05.18     
23.05.43

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

282 1005495

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩიხას მიმდებარედ)

ფ/პ დათო 
ჯალაბაძე

25.05.18     
06.08.40

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

ფ/პ დათო ჩხეიძეზე 
გაცემული #1002825 
ლიცენზიის 
ცვლილება (გვარი 
შეიცვალა)

283 1005496

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, სოხუმის ქ. 
#10)

ფ/პ ლელა არაბიძე
23.05.18     
24.05.43

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

284 1005497

„სამების“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სამების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „მიხეილ 
სარალაშვილი“

ს/კ 
22001009120   

23.05.18     
24.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
11 295 მ3

3765 კვ.მ

285 1005499

„უწერის“ მინერალური წყლის 
შესწავლა-მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უწერის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე (ჭაბ.#19,14კ,24, 
1კ,28 და 16კ, წყარო 
„გვერითა“)

შპს „ბი ჯი 
ინვესტმენტ“

ს/კ 405257868  
23.05.18     
24.05.43

შესწავლა 
გაცემიდან 5 

წელი

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა



286 1005500

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
წალენჯიხაში, წმინდა ნინოს 
ქუჩაზე)

შპს „ბანი-7“ ს/კ 442731689  
24.05.18     
25.05.43

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

287 1005501

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდში, 
წერეთლის ქუჩაზე)

სს „ღვინის 
საწარმოო 

კომერციული 
ფირმა ჯიხა“

ს/კ 220003993  
24.05.18     
25.05.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

288 1005502

მდ. ნატანების ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მელექედურის მიმდებარედ)

შპს „New Road“ ს/კ 441993112  
24.05.18     
02.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
71 201 მ3

2.45 ჰა

1003138 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ენვერ გობრონიძემ         
1003206 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „კახაბერ თოიძე“-მ

289 1005503

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი მაისის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „იურა 
შამათავა“

ს/კ 
19001017530   

24.05.18     
25.05.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

290 1005504

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, 
გამსახურდიას ქუჩა #36)

შპს 
„კარდიოლოგიურ
ი კლინიკა გული“

ს/კ 206048533  
24.05.18     
25.05.43

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



291 1005505

„ასფარას“ ანდეზიტებისა და 
ანდეზიტო-დაციტების 
ლოდნარის (სხვა საშენი 
მასალა - ზედაპირული 
აკრეფვა) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ასფარას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „სეირან 
ჯანამიან“

ს/კ 
32001022161

24.05.18     
25.05.23

ჯამური 
მოპოვება       

7862 მ3
8735 კვ.მ

292 1005506

„ბავრას“ ბაზალტის (სხვა 
სახშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბავრას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლეილა 
მურადიან“

24.05.18     
25.05.20

ჯამური 
მოპოვება       

2650 მ3
530 კვ.მ ვადა გაუვიდა

293 1005507

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მერაბ გაგუა
24.05.18     
25.05.43

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

294 1005508

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭაბუკიანის ტერიტორიაზე)

შპს „ნობლექსი“ ს/კ 204471561  
24.05.18     
25.05.23

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

295 1005509

„მამწვარას“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მამწვარას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ არა მანასიანი
24.05.18     
25.05.23

ჯამური 
მოპოვება       

7950 მ3
1590 კვ.მ

296 1005510

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქუჩა #82)

შპს „იმერმედი-
იმერეთის 
სამხარეო 

სამედიცინო 
ცენტრი 

(თერჯოლამედი)“

ს/კ 431948066  
24.05.18     
25.05.43

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



297 1005511

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენისელის ტერიტორიაზე 
(ჯუმბარასეული)

შპს „კახური 
ქვევრი“

ს/კ 405038203
24.05.18     
25.05.23

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

298 1005512

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მანავის ტერიტორიაზე)

შპს „კახური 
ტრადიციული 
მეღვინეობა“

ს/კ 200075113  
24.05.18     
25.05.43

ჯამური 
მოპოვება       
36 500 მ3

0.07 ჰა

299 1005513

მდ. შოროხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ზაზა 
მაზანაშვილი“

25.05.18     
26.05.19

ჯამური 
მოპოვება       

4710 მ3
1570 კვ.მ ვადა გაუვიდა

300 1005515

მდ. რიონზე „ჭყვიშის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ბაშის მიმდებარედ)

შპს „რეჭი“ ს/კ 438727406  
25.05.18     
25.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
349 116 მ3

11.70 ჰა
1004810 ლიცენზის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„თჯ-ანაკ გრუპ“-ს

301 1005516

თერმული წყლის 
(სათბურისათვის) მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო შაქშაქეთი)

შპს „მწვანე 
სამყარო“

ს/კ 405100322  
25.05.18     
06.05.36

დღე-ღამეში 260 
მ3       

0.07 ჰა

1000016 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
დავითაშვილმა

302 1005517

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარედ)

შპს „კალატოზი“
25.05.18     
11.10.18

ჯამური 
მოპოვება       
28 500 მ3

0.95 ჰა

ლიც.N1004017 
მთლიანად გადასცა 
შპს "ავტოკრატ"-მა.         
გადა გაუვიდა



303 1005518

„სკინდორის’’ კირქვის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სკინდორის ტერიტორიაზე)

შპს „სოილ 
ჯორჯია“

ს/კ 404934933  
25.05.18     
28.09.28

ჯამური 
მოპოვება       

1 982 022.25 მ3
6.61 ჰა

100148 ლიცენზიის 
დუბლიკატი            
0000072 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კაცხურა 2007’’-მა   
1000426 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1001459 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჭიათურმანგანუმ 
ჯორჯია“-მ                       
ბრძ.#535/ს 07.04.16 
(ტექნიკური ხარვეზის 
გასწორება ვადაზე)  
1001501 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნიუსტარი“-მა

304 1005520

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დაბა ასპინძის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლაზარე 
ლეკიშვილი

25.05.18     
26.05.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

305 1005521

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეჯეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
გეგენავა

25.05.18     
26.05.43

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

306 1005522

„ვახას“ კირქვის (საღორღე) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვახას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მერაბ კეკუტია
25.05.18     
26.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
30 060 მ3

10020 კვ.მ

307 1005523

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ნობლექსი“ ს/კ 204471561  
25.05.18     
26.05.23

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



308 1005524

„ძევრის“ კირქვის (საღორღე) 
მოპოვება (თერჯოლას 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძევრის მიმდებარედ)

ი/მ „ნიკა 
ზაქარიაძე“

28.05.18     
17.12.18

ჯამური 
მოპოვება       
13 518 მ3

0.31 ჰა

1001413 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსმეტალი“-მა      
1003346 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსელოის“-მა

309 1005525

„როდიონოვკის“ 
ვულკანოგენური ქანების 
(ღორღი) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნციპალიტეტში, სოფ. 
რიდიონოვკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ორნამენტი“ ს/კ 405205683  
28.05.18     
17.04.35

ჯამური 
მოპოვება       
100 000 მ3

3.0 ჰა

1002449 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან 
პერლიტი“-მა                   
1002815 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჯორჯიან 
მიკროსფერო“-მ              
1005290 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ელგუჯა

310 1005526

„მზიურის“ თიხა-თაბაშირის 
(გაჯი) მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალგეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჰოლდინგი“ ს/კ 406093070  
28.05.18     
29.05.38

ჯამური 
მოპოვება       

167 975 ტონა

110510 
კვ.მ

311 1005528

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
ფონიჭალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

29.05.18     
30.05.19

ჯამური 
მოპოვება       
118 830 მ3

39610 კვ.მ ვადა გაუვიდა

312 1005529

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უფლისციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გარანტი 2012“ ს/კ 436033043  
29.05.18     
30.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
80 130 მ3

26710 კვ.მ



313 1005530

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო საქარას მიმდებარედ)

ფ/პ მამუკა 
მაცაბერიძე

29.05.18     
17.10.39

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001920 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ჯუმბერ 
მაცაბერიძე“-მ

314 1005531

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის ტერიტორიაზე)

შპს „ბრაუნი“ ს/კ 405202695  
29.05.18     
30.05.23

175 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

315 1005532

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბეჟანა 
კონჯარია

29.05.18     
30.05.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

316 1005534

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თენგო-2000“ ს/კ 424072381  
29.05.18     
30.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
51 940 მ3

7420 კვ.მ

317 1005535

„იდუმალას“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. იდუმალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბაზალტი“ ს/კ 423100245  
29.05.18     
30.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
21 500 მ3

4300 კვ.მ

318 1005536

„ჩხარი-აჯამეთის“ (უბანი 
ჩხარი) მანგანუმის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოქონას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მნკორპი“ ს/კ 416334167  
30.05.18     
31.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
6204 ტონა

5530 კვ.მ



319 1005537

მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
როკითის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ არჩილ 
გრძელიძე

30.05.18     
31.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
30 660 მ3

10220 კვ.მ ვადა გაუვიდა

320 1005539

„ძეგვის“ კირქვის საბადოს 
დამუშავებაზე კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტი)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
29.10.20

200 000 ტ/წელ 12,5 ჰა

შპს „ქართული 
ცემენტი“-ზე 
გაცემული წიაღით 
სარგებლობის #0652 
ლიცენზიის 
ცვლილება                       
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004518 
ლიცენზიის

321 1005540

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იმირის მიმდებარედ)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
31.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
109 200 მ3

3.64 ჰა

შპს 
„ჰეიდელბერგბეტონ 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული #1004191 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)                        
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004494 
ლიცენზიის

322 1005542

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჰეიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
28.04.41

29 200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს 
„ჰეიდელბერგბეტონ 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული #1003564 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)                        
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004492



323 1005543

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჰეიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
23.11.41

35 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს 
„ჰეიდელბერგბეტონ 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული #1004099 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)                       
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004491

324 1005544

ჩხარი-აჯამეთის (ბროლის 
ქედის) მანგანუმის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელე)

შპს 
„ჰეიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
13.09.27

ჯამური 
მოპოვება       
20 000 ტ

2,84 ჰა

00844 ლიცენზიის 
ნაწილი                             
შპს „ქართული 
ცემენტი“-ზე 
გაცემული #01011 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)    
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004470

325 1005545

კირქვის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნიჩბისის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„ჰეიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
07.11.26

ჯამური 
მოპოვება       
103 000 მ3

10,7 ჰა

შპს „ქართული 
ცემენტი“-ზე 
გაცემული #00370 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)    
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004469

326 1005546

მიწისქვეშა (#1 და #2 
ჭაბურღილი) მტკნარი წყლის 
(საყოფაცხოვრებო) მოპოვება 
(ქ. რუსთავი, კომპანიის 
კუთვნილი ტერიტორია)

შპს 
„ჰეიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
27.09.32

360 მ3/დღღ

15 
მეტრიანი 
რადიუსი

თ 
თითოეუ
ლზე

შპს „ქართული 
ცემენტი“-ზე 
გაცემული #00862 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)    
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004468 
ლიცენზიის

327 1005547

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იმირის მიმდებარედ)

შპს 
„ჰეიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
01.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
76 800 მ3

2.56 ჰა

შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004826 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)



328 1005548

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მეტეხის მიმდებარედ)

შპს 
„ჰეიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
29.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
645 600 მ3

21.52 ჰა

შპს 
„ჰეიდელბერგბეტონ 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული #1003254 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)                        
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე

329 1005549

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, ფეიქრების 1 
შესახვევის #2)

შპს 
„ჰეიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
07.04.42

60 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004413 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)

330 1005550

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.  ფოთის 
ტერიტორიაზე, ნაბადის 
უბანში)

შპს 
„ჰეიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

30.05.18     
16.03.42

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004346 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)

331 1005552

მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლაფნიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კარიერი 2018“ ს/კ 400230549  
31.05.18     
01.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
105 352 მ3

40810 კვ.მ

1005225 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახა კობაიძემ           
1005317 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კაბალის კარიერი“-
მა

332 1005553

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
ქორიძე

31.05.18     
01.06.28

ჯამური 
მოპოვება       
100 000 მ3

2.00 ჰა



333 1005554

„ლელოვანის“ ანდეზიტო-
ბაზალტის (ლოდნარის 
ზედაპირული აკრეფვა, სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლელოვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „დაციტი“
31.05.18     
01.06.19

ჯამური 
მოპოვება       

5800 მ3
1.16 ჰა ვადა გაუვიდა

334 1005556

მდ. გუჯარეთის წყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი-4“ ს/კ 226153239  
31.05.18     
01.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
17 400 მ3

0.58 ჰა ვადა გაუვიდა

335 1005557

„ძეგვის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ძეგვი“ ს/კ 406213930  
01.06.18     
02.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
57 750 მ3

19250 კვ.მ

336 1005558

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნატალია 
ღაღეთაშვილი

04.06.18     
05.06.43

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

337 1005559

მდ. ხობისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოჩხომურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ემ ინვესტი“ ს/კ 405256360  
04.06.18     
05.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
716 580 მ3

238860 
კვ.მ



338 1005560

„მექვენის“ კალციტის (უბანი 
ბაჯიორი, ძარღვი #1) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭაშლეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს „მაიკრონს 
კავკასუს“

ს/კ 405189638  
04.06.18     
05.06.48

ჯამური 
მოპოვება       

5 527 000 ტონა

686195 
კვ.მ

ბრძანებაში შევიდა 
ცვლილება ბრძ.#930/ს 
22.06.18წ.

339 1005561
მდ. ცხენისწყლის ქვიშის 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ოლიმპი-
2006“

ს/კ 202348842  
04.06.18     
05.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
34 800 მ3

1.16 ჰა

340 1005563

სილიკომანგანუმის ქერქული 
ნარჩენების (ტექნოგენური 
დანაგროვის) მოპოვება (ქ. 
ზესტაფონში, რუსთაველის 
ქუჩაზე, საავტომობილო 
ხიდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ფეროშენადნობი“

04.06.18     
19.05.19

ჯამური 
მოპოვება  

7059.6 ტონა
565 კვ.მ

1005486 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
ხუტაშვილმა

341 1005564

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010   
04.06.18     
05.06.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

342 1005565

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010   
05.06.18     
06.06.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



343 1005566

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
ვადისუბნის ტერიტორიაზე)

ფ/პ პეტრე 
კაკონაშვილი

05.06.18     
06.06.23

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

344 1005567

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სენაკის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მერაბი 
ყურაშვილი

05.06.18     
06.06.43

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

345 1005568

მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქვიშა“ ს/კ 405191938  
05.06.18     
06.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
21 000 მ3

7000 კვ.მ ვადა გაუვიდა

346 1005569

სოფ. დედალაურის 
ანდეზიტო-ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ხონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. დედალაურის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ნ გ ბ“ ს/კ 405193678  
05.06.18     
06.06.33

ჯამური 
მოპოვება       
274 400 მ3

3.92 ჰა

347 1005570

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
ინგირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ანტეოსი-999“ ს/კ 220016417  
05.06.18     
06.06.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



348 1005571

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ორახელაშვილის ქ. 
#16ა/ორახელაშვილის ქ. #16-
ის აღმოსავლეთით

ფ/პ გიორგი 
ასათიანი

05.06.18     
06.06.43

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

349 1005572

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახმეტის 
ტერიტორიაზე)

სს „ახმეტის 
ღვინის ქარხანა“

ს/კ 22461141   
05.06.18     
06.06.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

350 1005573

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ვექტრუმ 
2015“

ს/კ 405161346  
05.06.18     
06.06.23

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

351 1005574

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ზ.გამსახურდიას გამზირი, #29-
ის სამხრეთ-აღმოსავლეთით)

ი/მ „რევაზი 
ნოსელიძე“

ს/კ 
41001002037   

05.06.18     
06.06.43

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

352 1005575

მდ. ხევისწყლის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაზისუბნის მიმდებარედ)

შპს „ასალ 
ინშაათი“

ს/კ 412715209  
07.06.18     
16.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
87 600 მ3

2.92 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
13 ნოემბრის #21-
05/171715 წერილით       
ყადაღა გაუქმდა 
შემოსავლებსი 
სამსახურის 2018 წლის 
7 ივნისის #21-12/73960 
წერილით    1004084 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ვაზის-
უბანი“-მა



353 1005578

მდ. გუბისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჯიხაიშის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
08.06.18     
01.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
102 000 მ3

7.73 ჰა
1004748 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხიდი“-მა

354 1005579

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაზარლოს ტერიტორიაზე)

ფ/პ ისა გაჯიევი
08.06.18     
09.06.43

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

355 1005580

„წყალთბილას“ თაბაშირისა 
და გაჯის საბადოს მოპოვება 
(ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წყალთბილას მიმდებარედ)

შპს „კნაუფ გიპს 
თბილისი“

ს/კ 205181532  
08.06.18     
06.09.43

ჯამური 
მოპოვება       

1 493 674 ტ 
(თაბაშირი - 662 

171 ტ, გაჯი - 
831 503 ტ)

8.52 ჰა

1001297 შესწავლა-
მოპოვების ლიცენზიის 
ცვლილება (მარაგები 
დამტკიცდა)

356 1005581

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

შპს „ბიოსტიმი“ ს/კ 205256319  
05.06.18     
09.06.43

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

357 1005583

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩიხას მიმდებარედ)

ა(ა)იპ „ასოციაცია 
ატუ“

ს/კ 239402491  
11.06.18     
22.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
36 128 მ3

18900 კვ.მ
1005052 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბურჯი“-მა



358 1005584

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, მერაბ 
კოსტავას 1 ჩიხი, #4)

შპს „პინგვინი“ ს/კ 238725705  
11.06.18     
12.06.28

300 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

359 1005586

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ლანჩხუთის 
ტერიტორიაზე, ჟორდანიას 
ქუჩა #26)

ფ/პ დათო 
კერესელიძე

11.06.18     
12.06.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

360 1005587

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის  ტერიტორიაზე)

ფ/პ თეიმურაზ 
ალიმბარაშვილი

11.06.18     
12.06.43

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

361 1005588

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აკურას ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
ღვინისა და 

ალკოპოლური 
სასამელების 
კომპანია“

ს/კ 226523866  
11.06.18     
12.06.23

200000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

362 1005589

მდ. ხობისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კავკასუს 
როუდ პროჯექტ“

ს/კ 202258243  
11.06.18     
12.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
27 960 მ3

13980 კვ.მ ვადა გაუვიდა

363 1005590

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლებადინის (სოფ. ხანჯი-
გაზლო) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნუგეში“ ს/კ 416311002  
11.06.18     
12.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
99 486 მ3

33162 კვ.მ



364 1005591

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნავაზარის ტერიტორიაზე)

შპს „მისაქციელი 
2001“

ს/კ 205106749  
11.06.18     
12.06.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

365 1005592

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კორტანეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი-4“ ს/კ 226153239  
11.06.18     
12.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
20 700 მ3

0.69 ჰა ვადა გაუვიდა

366 1005594

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ბაკურიანი, „დიდველი“-ს 
ტერიტორიაზე)

შპს „ფორტუნა“ ს/კ 412729196  
12.06.18     
03.05.43

4380 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005425 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
კირაღიანმა

367 1005596

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტაშისკარის (სოფ. ქვიშხეთი) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

ს/კ 
57001002406   

12.06.18     
24.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
38 190 მ3

12730 კვ.მ
1005498 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გ&კ ტექნოლოგი“-ს

368 1005597

მდ. მტკვრის ჭალის ტერასაზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარათაღლის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „აიემსი“ ს/კ 226568121  
12.06.18     
04.07.26

7900 მ3/წელ 9.3 ჰა

00189 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დ და გ ტექნოლოგმა“   
00207 ლიცენზიის 
ცვლილება (შპს „წესი“-
მა სახელი შეიცვალა



369 1005599

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მატანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „დორანი-
ფერმა“

14.06.18     
15.06.19

ჯამური 
მოპოვება       

4500 მ3
0.15 ჰა ვადა გაუვიდა

370 1005600

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდურის (სოფ. 
ხიდისყური) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

ს/კ 208153433  
14.06.18     
15.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
138 600 მ3

4.62 ჰა

371 1005601

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუშჩის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

ს/კ 208153433   
14.06.18     
15.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
147 300 მ3

4.91 ჰა

372 1005602

მდ. კისისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისისხევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი“ ს/კ 400046614  
14.06.18     
15.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
30 570 მ3

10190 კვ.მ

373 1005603

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახმეტაში, 
სანაპიროს ქუჩაზე)

ფ/პ თამაზი 
ხაზუაშვილი

14.06.18     
15.06.43

10 800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



374 1005604

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ფოთში, 
შოთა მეგრელიშვილის 
სანაპიროს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლუკა“ ს/კ 415085552
14.06.18     
15.06.43

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

375 1005605

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის ტერიტორიაზე)

ი/მ „დავითი 
ახალბედაშვილი“

ს/კ 
45001004213   

14.06.18     
15.06.43

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

376 1005606

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაბალის ტერიტორიაზე)

სს „თიბისი ბანკი“ ს/კ 204854595  
14.06.18     
15.06.43

550 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

377 1005607

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზურაბ 
ფხიკიძე

14.06.18     
15.06.43

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

378 1005608

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ილია 
ბარბაქაძე

14.06.18     
15.06.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



379 1005609

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
(უბანი ლუხუტა II) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარდუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ირაკლი 
კუბლაშვილი“

ს/კ 
21001000880   

14.06.18     
15.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
74 580 მ3

24860 კვ.მ

380 1005611

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო ხანდაკის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „სმ ჯგუფი“ ს/კ 405062818  
14.06.18     
15.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
41 370 მ3

13790 კვ.მ

381 1005612

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „აისი-2005“
14.06.18     
15.06.19

ჯამური 
მოპოვება       

1665 მ3
1110 კვ.მ ვადა გაუვიდა

382 10000001

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ოზურგეთის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ამხანაგობა „გიგა“ ს/კ 237114626  
22.06.18     
23.06.43

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

383 10000002

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჯიხაიშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ვერტიკალი“ ს/კ 437068922  
22.06.18     
05.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
77 100 მ3

25700 კვ.მ
1005562 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“-მა



384 10000003

მდ. გუბისწყალზე „იანეთის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჯიხაიშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
22.06.18     
05.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
77 100 მ3

25700 კვ.მ
1005562 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ვერტიკალი“-ს

385 10000004

მდ. მტკვარზე „ნიჩბისის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისყურის  
ტერიტორიაზე)

შპს „ცეკური“ ს/კ 209442174  
22.06.18     
23.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
64 350 მ3

21450 კვ.მ

386 10000005

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხანჯი-გაზლოს (სოფ. 
ლებადინი) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნუგეში“ ს/კ 416311002  
22.06.18     
23.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
31 251 მ3

10417 კვ.მ

387 10000007

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახალციხის 
ტერიტორიაზე, ორი ჭა)

ფ/პ არსენ ოვეიანი
22.06.18     
23.06.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

388 10000008

მდ. თურდოზე „თურდოსხევი 
1“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი 
2005“

ს/კ 231275009  
26.06.18     
27.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
99 600 მ3

3.32 ჰა



389 10000009

მდ. ფოცხოვისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ქალაქ 
ახალციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„მესხეთავტოგზა“

ს/კ 224070804  
26.06.18     
27.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
48 990 მ3

16330 კვ.მ

390 10000010

მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლება“ ს/კ 233104734  
26.06.18     
27.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
40 740 მ3

13580 კვ.მ

391 10000012

მდ. თურდოზე „თურდოსხევი 
1“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბი-აი“ ს/კ 231268810  
28.06.18     
29.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
62 235 მ3

20745 კვ.მ

392 10000014
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „გოლდი“
28.06.18     
29.06.19

ჯამური 
მოპოვება       

5900 მ3
0.59 ჰა ვადა გაუვიდა

393 10000015

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახალციხის 
ტერიტორიაზე, ახალქალაქის 
გზატკეცილისა და დოსააფს 
შორის #14)

ფ/პ ნიკოლოზ 
საქიძე

28.06.18     
29.06.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



394 10000016

მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იფარის ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
28.06.18     
29.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
54 345 მ3

18115 კვ.მ

395 10000017

მდ. მტკვარზე „გომი II“-ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
28.06.18     
29.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
260 610 მ3

86870 კვ.მ

396 10000018

მდ. მტკვარზე „გომი II“-ის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
28.06.18     
29.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
297 750 მ3

99250 კვ.მ

397 10000019

მდ. მტკვარზე „გომი II“-ის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის  ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
28.06.18     
29.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
281 700 მ3

93900 კვ.მ



398 10000020

მდ. მტკვარზე „ამბაროვკის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ამბაროვკის მიმდებარედ) 

შპს „მანდი თექს 
მარკეტ“

28.06.18     
03.09.19

ჯამური 
მოპოვება      
375 000 მ3

12.5 ჰა

1001766 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„სითი 
დეველოპმენტი“-ს         
1002385 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ვალერი ხვედელიძეს     
მოეხსნა 2017 წლის 17 
ნოემბრის #21-
05/175449 წერილით  
1004068 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა

399 10000021

მდ. ფშავის არაგვზე 
„თვალივის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუდრუხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ეიჩე-
რენტალი“

ს/კ 205291441  
29.06.18     
30.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
146 100 მ3

4.87 ჰა

400 10000022

მდ. ფოცხოვისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ქალაქ 
ახალციხის მიმდეაბრე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მესხეთი XXI“ ს/კ 224071849  
29.06.18     
30.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
64 650 მ3

21550 კვ.მ

401 10000023

მდ. გუბაზეულის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გორაბერეჟოულის (სოფ. 
ბუკნარი) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჭაბელა“ ს/კ 242008073  
29.06.18     
30.06.20

ჯამური 
მოპოვება       
20 277 მ3

6759 კვ.მ
გაუქმდა ბრძ.#657/ს 
18.06.20წ.



402 10000024

მდ. მტკვარზე „აწყურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აწყურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „არეა 
დეველოპმენტი“

ს/კ 426114812  
02.07.18     
03.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
170 010 მ3

56670 კვ.მ

403 10000025

მდ. ხობზე „ხობის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბიას 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

ს/კ 215148551  
02.07.18     
03.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
66 300 მ3

2.21 ჰა

404 10000026

„ხობის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბიას 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

ს/კ 215148551  
02.07.18     
03.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
96 900 მ3

3.23 ჰა

405 10000027

„ალისუბნის“  კირქვის 
(საღორღე ნედლეული) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ალისუბანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე) 

ა(ა)იპ „თერჯოლის 
დასუფთავებისა 

და 
კეთილმოწყობის 
მუნიციპალური 

სამსახური“

ს/კ 431945274  
03.07.18     
04.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
102 400 მ3

20480 კვ.მ

406 10000028

მდ. ჯრუჭულას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სითი 
მონიტორსი“

ს/კ 405180904  
03.07.18     
04.07.22

ჯამური 
მოპოვება       

54 420 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

18140 კვ.მ



407 10000029

მდ. ცხენისწყლის ქვიშის 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ოლიმპი-
2006“

ს/კ 202348842   
03.07.18     
04.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
55 800 მ3

18600 კვ.მ

408 10000031

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„არაგვის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მესენოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქვაკუთხედი 
2013“

ს/კ 404454201  
04.07.18     
05.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
18 570 მ3

6190 კვ.მ

409 10000032

„პატარა თონეთის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა თონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქვიშა“
04.07.18     
05.07.19

ჯამური 
მოპოვება       

8870 მ3
8870 კვ.მ ვადა გაუვიდა

410 10000033

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. #40ა-
ს დასავლეთით)

ფ/პ რობერტი 
გიორგაძე

04.07.18     
05.07.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

411 10000034
მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ სენაკის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ ავთანდილ 
ქორიძე

04.07.18     
05.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

22 500 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.75 ჰა



412 10000035

მდ. ცხენისწყალზე „ჩხენიშის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩხენიშის მიმდებარედ)

შპს „კარერა“ ს/ნ 405245275  
04.07.18     
05.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
250 050 მ3

83350 კვ.მ

413 10000036

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დამჩხრეულას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „შოთა 
მჭედლიძე“

ს/კ 
57001002406   

04.07.18     
05.07.21

ჯამური 
მოპოვება       

41 580 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

13860 კვ.მ

414 10000037

მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭურჭელაურების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თენგიზი 
აბრამიშვილი

05.07.18     
06.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
68 850 მ3

22950 კვ.მ

415 10000038

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცხრამუხას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბიელ 
რისორსის“

ს/კ 402090063  
05.07.18     
31.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
73 230 მ3

24410 კვ.მ

1005551 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს 
„ლუკექსპოჯორჯია“-მ

416 10000039

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დაბა ხარაგაულში, 
სოლომონ მეფის ქუჩა #90ა)

ა(ა)იპ 
„დასუფთავებისა 

და 
კეთილნოწყობის 
გაერთიანება“

ს/კ 443569568 
05.07.18     
24.12.41

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004179 ლიცენზიაში 
ცვლილება (ა(ა)იპ 
„ხარაგაულ 
დასუფთავება“ შეერწყა 
ა(ა)იპ „დასუფთავებისა 
და კეთილნოწყობის 
გაერთიანება-ს)



417 10000040

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ილია 
ზაქარეიშვილი

05.07.18     
06.07.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

418 10000041

მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
06.07.18     
14.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
210 300 მ3

7.01 ჰა

1003614 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა           
1005115 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა          
შპს „კომპანია ბლექ სი 
გრუპი“-მა                        
1005576 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   შპს 
„კომპანია ბლექ სი 
გრუპი“-ს 

419 10000042

მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“ 

ს/კ 204477734  
06.07.18     
14.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
210 000 მ3

7.0 ჰა

1003614 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა           
1005115 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა          
შპს „კომპანია ბლექ სი 
გრუპი“-მა                        
1005576 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“ -მა

420 10000044

„ითავაზას“ (უბანი #1) 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქვიშის 
კარიერი“

ს/კ 439402022  
09.07.18     
10.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
24 360 მ3

3480 კვ.მ

421 10000045

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
09.07.18     
01.03.23

ჯამური 
მოპოვება       
163 500 მ3

5.45 ჰა
1005294 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კენჭი“-ს



422 10000046

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კენჭი“ ს/კ 444959109  
09.07.18     
01.03.23

ჯამური 
მოპოვება       
163 800 მ3

5.46 ჰა
1005294 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“-მა

423 10000049

მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა თონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქვიშა“
09.07.18     
10.07.19

ჯამური 
მოპოვება       

2500 მ3
2500 კვ.მ ვადა გაუვიდა

424 10000050

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ვასილ 
ბუჩაიძე“

09.07.18     
10.07.21

ჯამური 
მოპოვება       

33 585 (ოთხივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

11195 კვ.მ

425 10000051

„იცქისის“ 
კვარცმინდვისშპატინი ქვიშის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იცქისი)

შპს „იტავაზა 
მშენებელი“

ს/კ 439393425  
09.07.18     
25.02.32

ჯამური 
მოპოვება       
40 000 მ3

0.8 ჰა

1000441 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ირაკლი აბაშიძე“-მ 
1003784 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „კახაბერ შარვაძე“-მ 
გაუქმდა ბრძ.#311/ს 
11.03.20წ.

426 10000055

„ბირკიანის“ დიაბაზის 
ლოდნარის (ზედაპირული 
აკრეფვა) (სხვა საშენი მასალა) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბირკიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მარსელი 
ბაღაკაშვილი

11.07.18     
12.07.21

ჯამური 
მოპოვება       

11 235 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

16100 კვ.მ



427 10000053

მდ. დებედაზე „შულავერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყულარის (სოფ. კირიხლო) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „დოვრუშ 
ალი“

ს/კ 234203153  
09.07.18     
10.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
90 462 მ3

30154 კვ.მ

428 10000054

მდ. იორზე „თიანეთის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლელოვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლაზარე 
ციხელაშვილი

11.07.18     
12.07.19

ჯამური 
მოპოვება       

6000 მ3
0.3 ჰა ვადა გაუვიდა

429 10000057

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კალე 2007“ ს/კ 204536706  
12.07.18     
13.07.43

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

430 10000058

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შკედის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი 
ლ.მ 2009“

ს/კ 221286640  
12.07.18     
13.07.21

ჯამური 
მოპოვება       
36 165 მ3

12055 კვ.მ

431 10000059

მდ. გუბაზეულის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბუკნარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კახური“ ს/კ 437069164  
12.07.18     
13.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
67 410 მ3

22470 კვ.მ

432 10000060

მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

12.07.18     
13.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
18 420 მ3

6140 კვ.მ
გაუქმდა ბრძ.#32/ს 
14.01.19წ.



433 10000061

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯეოსთოუნი“ ს/კ 405034412  
13.07.18     
14.07.33

ჯამური 
მოპოვება       
139 500 მ3

2.79 ჰა

434 10000062

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ილია 
ლაფაჩიშვილი

13.07.18     
14.07.23

25 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

435 10000063

„იდუმალას“ ბაზალტის 
ლოდნარის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იდუმალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რუსთავი“ ს/კ 223103941  
16.07.18     
17.07.23

ჯამური 
მოპოვება       

5930 (ოთხივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

11860 კვ.მ

436 10000064

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(ჩამოსხმის მიზნით და სხვა 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაბეღლავის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე (ხუთი წყარო)

სს „წყალი 
მარგებელი“

ს/კ 241997158  
17.07.18     
18.07.43

29 200 
(ჩამოსხმის - 

21900, 
სამეწარმეო - 

7300) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

437 10000066

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის 
ქუჩაზე)

ფ/პ თამარ 
ოჩხიკიძე

17.07.18     
18.07.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



438 10000067

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ფოთის 
ტერიტორიაზე, ზვიად 
გამსახურდიას ქ.N186-ში)

შპს "კომპანია 
ნიკო"

ს/ნ 215080436  
17.07.18     
18.07.43

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

439 10000068

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

სს „თიბისი ბანკი“
17.07.18     
18.07.43

550 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

440 10000069

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დაბა ასპინძის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ თამილა 
მელიქიძე

17.07.18     
18.07.38

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

441 10000070

მდ. ბურსას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სანავარდოს მიმდებარედ)

შპს „კრიკინა“ ს/კ 241572614  
17.07.18     
18.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
73 260 მ3

24420 კვ.მ

442 10000071

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩიხას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ა(ა)იპ „ასოცოაცია 
ატუ“

ს/კ 239402491  
18.07.18     
19.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
45 480 მ3

15160 კვ.მ



443 10000072

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ზ.გამსახურდიას გამზ.#163, 
შპს „ბომონდის“ და 
პოლიციის წინ, შესახ.1 #15, 
(ყოფ. გამზირი რუსთაველის 
#163, (ნაკვ.#1), (ნაკვ.#2)

შპს „ბომონდი“ ს/კ 212798070  
18.07.18     
19.07.43

5500  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

444 10000073

მდ. რიონზე „ქვიშარის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიშარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/კ 221267064  

18.07.18     
19.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
50 340 მ3

16780 კვ.მ

445 10000074

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გოჩა კაპანაძე
17.07.18     
18.07.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

446 10000076

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაქლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „აიემსი“ ს/კ 226568121  
19.07.18     
20.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
60 900 მ3

2.03 ჰა

447 10000077

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში. 
სოფ.ცაიშის ტერიტორიაზე)

შპს "ჯეო-უს-
ვორლდ ექსპორტ"

ს/ნ 419986821
19.07.2018   
20.07.2043

1500  
მ3/წელიწადში

0.07ჰა



448 10000078

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
მესტიის  მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სინერჯი 
ქონსთრაქშენ“

19.07.18     
20.07.43

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#932/ს 
15.07.19წ.

449 10000079

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ახალსოფლის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
მეტრეველი

19.07.18     
20.07.23

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

450 10000080

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ახალსოფლის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
მეტრეველი

19.07.18     
20.07.23

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

451 10000081

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსი 
შალოშვილი

19.07.18     
20.07.23

50 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

452 10000082

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ჯუღლას  ტერიტორიაზე)

ფ/პ ანდრეი 
მკრტჩიან

19.07.18     
20.07.43

3650           
მ3/წელიწადში

0.07ჰა



453 10000083

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორის 
ტერიტორიაზე, ჭონქაძის ქუჩა 
#6)

ფ/პ ავთანდილ 
უნაფქოშვილი

19.07.18     
20.07.43

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

454 10000084

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩაზე 
#21 (ნაკვეთი #1-15)

ფ/პ ავთანდილ 
კირკიტაძე

19.07.18     
20.07.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

455 10000085

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კავკასიის 
ბეტონი 2007“

ს/კ 204522873  
20.07.18     
21.07.22

ჯამური 
მოპოვება       

51 795 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

17265 კვ.მ

456 10000086

მიწისქვეშა მინერალური 
წყლის  შესწავლა-მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თოლერაანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, 
ჭაბურღილები #1 და #2)

სს „არაგვი 
ვენჩერს“

ს/კ 402066660  
20.07.18     
21.07.43

შესწავლის 
ვადა 3 წელი

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

457 10000087
მდ. ბურსას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ჩესი“
20.07.18     
21.07.19

ჯამური 
მოპოვება       

7185 მ3
2395 კვ.მ ვადა გაუვიდა



458 10000088

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარდენახის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კარდანახის 
ღვინის ქარხანა #1“

ს/კ 427717679  
20.07.18     
21.07.23

7300           
მ3/წელიწადში  

0.07 ჰა

459 10000089

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, სპ.კედიას 
ქუჩა, ჩიხი "მეორე" N26-ში)

 შპს  "მეგობრობა" ს/ნ 420001321  
20.07.18     
21.07.43     

1 000           
მ3/წელიწადში  

0.07ჰა

460 10000092

მდ. ხობზე „ციზეთის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციზეთის (სოფ. შუა ხორში) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

ს/კ 215148551  
23.07.18     
24.07.23

ჯამური 
მოპოვება       

163 800 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

5.46 ჰა

461 10000093

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რიყე 2012“ ს/კ 400046856  
23.07.18     
24.07.20

ჯამური 
მოპოვება       
30 015 მ3

10005 კვ/მ

462 10000094

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.მუხურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ "დათო 
ჩიქოვანი"

ს/ნ 
48001004860 

23.07.18.    
24.07.43     

1 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



463 10000095

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხატისოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლაშა ჯუღელი
24.07.18     
25.07.43

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

464 10000096

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„არაგვისპირისა“ და 
„ანანურის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქვაკუთხედი 
2013“

ს/კ 404454201  
24.07.18     
25.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
144 810 მ3

48270 კვ.მ

465 10000097

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა ბაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სგ გრუპ“ ს/კ 437067629  
25.07.18     
26.07.23

ჯამური 
მოპოვება       

550 170 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

183390 
კვ.მ

466 10000099

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩა, 
შესახვევი 2, #32-ის 
ჩრდილოეთით მიმდებარე 
ნაკვეთი #1)

ფ/პ ნაილი 
კვიმსაძე

25.07.18     
26.07.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

467 10000100

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაზარლოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ადილ 
ახმედოვი

25.07.18     
26.07.43

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



468 10000101

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კეთილარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ეკა კუცია“
ს/კ 

26001008978   
25.06.18     
26.07.43

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

469 10000102

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხათის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „დაბლიუ 
დაბლიუ პი“

ს/კ 437371372  
25.07.18     
26.07.43

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

470 10000103

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა ფოთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“

ს/კ 202886010  
25.07.18     
26.07.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

471 10000104

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩაზე, მე-5 მ/რ, #26)

ფ/პ ირაკლი 
დონგუზაშვილი

25.07.18     
26.07.43

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

472 10000105

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქესალოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ელდარ 
გუსეინოვი

27.07.18     
28.07.43

3500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



473 10000106

მდ. ნინოსხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევანი 
შუბითიძე

27.07.18     
28.07.19

ჯამური 
მოპოვება       

6980 მ3
3490 კვ.მ ვადა გაუვიდა

474 10000107

მდ. მტკვარზე „ბებნისის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო ხედურეთის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ზაპა“ ს/კ 417889752  
27.07.18     
28.07.23

ჯამური 
მოპოვება       

62 640 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

20880 კვ.მ

475 10000109

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტინისხიდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლიმასი“ ს/კ 417885658  
27.07.18     
28.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
73 350 მ3

24450 კვ.მ

476 10000110

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რონი“ ს/კ 404942149  
27.08.17     
28.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
200 400 მ3

66800 კვ.მ

477 10000111

მდ. აჭისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვაჭალათის(სოფ ლიხაური) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს "მშენებელი 
XXI"

ს/ნ 437066835  
31.07.18     
01.08.23

ჯამური 
მოპოვება       
64 740 მ3

21 580     
კვ.მ

478 10000112

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ახალციხის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ.\ნ 93ა-ში)

ფ/პ გელა 
ლეკიშვილი

01.08.18     
02.08.43

3650     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



479 10000113

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქ.N92-ში)

ფ/პ გუგუ 
ფოცხვერაშვილი

01.08.18     
02.08.43

2000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

480 10000115

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ურბნისის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მორისი 
ხიზანაშვილი

01.08.18     
02.08.28

1 825   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

481 10000116

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში,დაბა 
აგარას 
ტერიტორიაზე,ბენდელიანის 
ქ,N12)

შპს "სამექსერვისი" ს/ნ 240885976  
01.08.18     
02.08.43

3650    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

482 10000117

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე,გამარჯვების 
ქ.N1-ში)

შპს "ჯეო-კოოპ" ს/ნ204569494   
01.08.18     
02.08.43

1000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

483 10000118

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის ტერიტორიაზე)

შპს „ომექსი“ ს/კ 220340897  
01.08.18     
02.08.43

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



484 10000119

„აბუხალოს“ 
ტუფოქვიშაქვების (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აბუხალოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან 
ტურძილაძე

01.08.18     
02.08.25

ჯამური 
მოპოვება       
68 530 მ3

9790 კვ.მ

485 10000121

მდ. ჯუთასწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯუთას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ხევი“ ს/კ 400196943  
06.08.18     
07.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
35 040 მ3

23360 კვ.მ

486 10000122

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კეხიჯვრის ტერიტორიაზე)

ფ/პ თეიმურაზ 
ალიმბარაშვილი

06.08.18     
07.08.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

487 10000123

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის ტერიტორიაზე)

ფ/პ თეიმურაზ 
ალიმბარაშვილი

06.08.18     
07.08.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

488 10000124

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მისაქციელის ტერიტორიაზე)

შპს "სავანე" ს/ნ 436040044  
06.08.18     
07.08.43

18 250   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



489 10000126

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ.#61ა)

შპს "აისი-96" ს/ნ230031881
06.08.18     
22.04.40

2000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
ლიცN1002469მთლიანა
დ გადასცა ფ/პ 
ავთანდილ ჩუბინიძემ.

490 10000127

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მიქსორი“ ს/კ 205249827  
08.08.18     
09.08.23

ჯამური 
მოპოვება       
104 490 მ3

34830 კვ.მ

491 10000128

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მიქსორი“ ს/კ 205249827  
08.08.18     
09.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
30 000 მ3

10000 კვ.მ

492 10000129

მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარედ)

შპს „ხაშმი 2016“ ს/კ 438112677  
09.08.18     
09.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
480 000 მ3

16.00 ჰა
1004773-ის 
დუბლიკატი

493 10000130

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსხმის მიზნით და 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტარის ტერიტორია, 
ჭაბურღილი #2)

შპს „ვოთერ 
ლენდი“

ს/კ 402000623  
09.08.18     
14.10.21

1800 (ჩამოსხმის 
- 800, 

სამეწარმეო - 
1000) 

მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004029 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნატახტარის 
წყლები“-მა

494 10000131

მდ. მესტიაჭალის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
მესტიის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სინერჯი 
ქონსტრაქშინ“

09.08.18     
10.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
59 130 მ3

19710 კვ.მ
გაუქმდა ბრძ.#893/ს 
03.07.19წ.



495 10000132

მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ელისი - 2015“ ს/კ 405114816  
10.08.18     
13.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
58 410 მ3

19470 კვ.მ
10000056 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბურგალა+“-მა

496 10000133

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით)  
მოპოვება(საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.იორმუღანლოს 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ ისმიხან 
მამედოვი

10.08.18     
11.08.43     

365            
მ3/წელიწადში

0.07ჰა

497 10000134

"ფარავნის" პერლიტის 
საბადოზე მოპოვებითი 
სამუშაოების შედეგად 
დარჩენილი ობსიდიანის 
ტექნოგენური 
დანაგროვი(რკინიგზის 
სადგურ ფარავნის 
მიმდებარედ)(წალკის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ნარდევანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე) 

შპს "წალკა 91"
10.08.18     
11.08.19

ჯამური 
მოპოვება       

9 299           
ტონა

2450      
კვ.მ 

ვადა გაუვიდა

498 10000135

„ოცანცალეშის“ ჯგუფის 
ტორფის (უბანი ოცანცალეში) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჭყონის მიმდებარე 
ტეიტორიაზე)

შპს „ქაპ ჯორჯია“ ს/კ 205233488  
10.08.18     
11.08.20

ჯამური 
მოპოვება       

2572 ტ
10290 კვ.მ

499 10000136

მდ.ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ქვედა სიმონეთის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე

შპს "ჯეო-ბილდი" ს/ნ 405110302
10.08.18     
11.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
26 640 მ3 

8880      
კვ.მ



500 10000137

„სურამის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
სურამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კავკაზ 
ცემენტ ჯორჯია“

ს/კ 404893601   
10.08.18     
11.08.38

ჯამური 
მოპოვება       
254 100 მ3

52320 კვ.მ

501 10000138

კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იტავაზას ტერიტორიაზე)

შპს „ზემო 
იმერეთი“

ს/კ 239396783  
13.08.18     
30.08.26

ჯამური 
მოპოვება 
383910 მ3

6,7 ჰა

00272 ლიცენზიის 
ნაწილი                          
00770 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

502 10000140

სილიკომანგანუმის ქერქული 
ნარჩენების (ტექნოგენური 
დანაგროვი) (ქალაქ 
ზესტაფონში, რუსთაველის 
ქუჩის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მნკორპი“
14.08.18     
15.06.19

ჯამური 
მოპოვება       

8785  ტონა
0.13 ჰა

1005598 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გ.მ.“-მა                      
ვადა გაუვიდა

503 10000142

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.სენაკის 
ტერიტორიაზე,მშვიდობის 
ქ.N96-ში(ყოფილი N100)

შპს "ნათს ელი" ს/ნ 439860526   
15.08.18     
16.08.43

400 
მ3/წელიწადში  

(ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად)

0.07 ჰა

504 10000143

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდურის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ელვინ 
კერიმოვი

16.08.18     
17.08.43

600  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



505 10000144

„დიდი დურნუკის“ 
ბაზალტის (სამშენებლო) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
მიმდებარედ)

ფ/პ „ილგარ 
კიასოვი“

16.08.18     
13.04.36

ჯამური 
მოპოვება       
209 000 მ3

2.09 ჰა

1003512 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ აზერ 
ალექფეროვმა                  
ი/მ ნონა 
სარმამედოვაზე 
გაც.1004216 
ლიცენზიის 
ცვლილება (ი/მ 
შეიცვალა ფ/პ-ით)          
10000075 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნონა სარმამედოვა-
მ.

506 10000145

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ძევერას ტერიტორიაზე)

ფ/პ რამაზ 
ცაციაშვილი

16.0818     
17.08.43

ჯამური 
მოპოვება       
20 075 მ3

0.07 ჰა

507 10000146

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ნატანების  
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მზია ნინიძე
16.08.18     
17.08.28

280 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

508 10000147

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.კვალითის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გრიგოლ 
ჭუმბურიძე

16.08.18     
17.08.43

4 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



509 10000148

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება 
(ქ.წალენჯიხაში.სალიას ქუჩის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ "აბესალომ 
ჯანჯღავა"

ს/ნ 
51001000232

16.08.18     
17.08.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

510 10000149

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ლესიჭინეს 
ტერიტორიაზე)

ი/მ "ბადრი 
მირგატია"

ს/ნ 
48001016950   

16.08.18     
17.08.43

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

511 10000150

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომარეთის ტერიტორიაზე)

შპს „ბუკ აგრო“ ს/კ 405215057  
16.08.18     
17.08.43

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

512 10000151

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.თბილისში, 
სოფ.დიღმის ტერიტორიაზე)

შპს 
"ავტოფორმულა"

ს/ნ 400211695 
16.08.18     
17.08.28

32 850 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

513 10000152

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტყვიავის ტერიტორიაზე)

შპს „კორდობა“ ს/კ 417891311
16.08.18     
17.08.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



514 10000153

მდ.მტკვარზე "ყარათაქლას" 
ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ."ყარა
თაქლას" მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს "ლ და ზ 
ინერტი"

ს/ნ 406054567   
16.08.18     
17.08.23

ჯამური 
მოპოვება       
167 850 მ3

55 950     
კვ.მ

515 10000154

მდ.ალგეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.თონე
თის მიმდებარე ტერიტორია)

შპს "ქვიშა"
16.08.18     
17.08.19 

ჯამური 
მოპოვება       
6 170 მ3

6170      
კვ.მ

ვადა გაუვიდა

516 10000155

მდ.ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება.(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.სიქთ
არვის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს "ჩოლაბური" ს/კ 231945296.  
16.08.2018   
17.08.2023

ჯამური 
მოპოვება 80220 

მ3

26740     
კვ. მ

517 10000156

მდ. თერგის "კობი"-ს ქვიშა-
ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ყაზბეგის  
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.კობის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ხევი" ს/ნ 400196943  
16.08.18     
17.08.23

ჯამური 
მოპოვება       

113 715 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

37 905     
კვ. მ

518 10000158

მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის (I 
და II უბანი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა თონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი 
2015“

ს/კ 439396440  
17.08.18     
03.08.20

ჯამური 
მოპოვება       

16 912.5 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

11275 კვ.მ
10000120 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბესიკ სხირტლაძემ



519 10000160

"სვენეთის"კონგლომერატების 
(სხვა საშენი მასალა)მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.სვენეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლადო 
შატბერაშვილი

17.08.18     
18.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
12 900 მ3

0.43 ჰა ვადა გაუვიდა

520 10000161

მდ. კისისხევის ქვიშა-ხრეშის  
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისისხევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ბუბა" ს/ნ 231171549  
17.08.18     
18.08.23

ჯამური 
მოპოვება       
66 225 მ3    

22075     
კვ.მ

521 10000162

მდ.მესტიაჭალის 
ლოდნარის(ზედაპირული 
აკრეფვა) მოპოვება(მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
მესტიის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "სინერჯი 
ქონსთრაქშენ"

17.08.18     
18.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
5 400 მ3 

8 000      
კვ.მ

გაუქმდა ბრძ.#893/ს 
03.07.19წ.

522 10000163

მიწისქვეშა მინერალური 
წყალი(სამკურნალო 
აბაზანები) მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორბელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე ჭაბ.N8)

სს 
"ჯანმრთელობა"

ს/ნ 204386823
20.08.18     

21.08.2043
1500 

მ3/წელიწადში
0.07ჰა

523 10000164

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.სავანეთის 
(სოფ.ტალავერი)მიმდებარე  
ტერიტორიაზე)

შპს "მზიანი 
მოსავალი"

ს/ნ 405105005
20.08.18     
21.08.43

200 000 
მ3/წელიწადში

0.07ჰა



524 10000165

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ზემო ქედის მიმდებარე  
ტერიტორიაზე)

შპს "თენგო" ს/ნ 445495009  
20.08.18     
21.08.43

20 000 
მ3/წელიწადში

0,07 ჰა

525 10000166

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
მიმდებარე  ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზაურ 
რობაქიძე

20.08.18     
21.08.28

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

526 10000167

„ქვემო ბოლნისის“ დაციტის 
(სამშენებლო) (I და II უბანი) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიდიპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ბოლნისის 
მიმდებარედ)

შპს „კამარა გრუპ“ ს/კ 405045972  
21.08.18     
22.04.20

ჯამური 
მოპოვება       

28 108.5 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.94 ჰა

1003544 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ბესიკ 
რეხვიაშვილი“-მა            
ვადა გაუვიდა

527 10000168

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისის 
ტერიტორიაზე, 
ანდრონიკაშვილის ქ. №143)

შპს „თ.ბ.თ. 
ჯგუფი“

ს/კ 205186902  
16.10.14     
17.10.39

60 000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
ლიცენზია N1001922-
ის დუბლიკატია.

528 10000169

ჭაბურღილის მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო მიზნით) 
მოპოვება (აბაშის რ-ნში, სოფ. 
ქოლობნის მიმდებარედ)

შპს „მორენა 2007“
7/25/2008   
25 წელი

150 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

100026 ლიცენზიის 
დუბლიკატია                  
გაუქმდა ბრძ.#741/ს 
03.06.19წ.

529 10000170

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსხმის მიზნით) მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ურთას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „წყარო #8“ ს/კ 405274509  
24.08.18     
25.08.43

12 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



530 10000171

„ფარავნის“ პერლიტის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარავანი)

ფ/პ გიორგი 
გუგუშვილი  

24.08.18     
13.03.32

ჯამური 
მოპოვება       
181 500 ტ

3.3 ჰა

1000447 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბესარიონ 
ვიბლიანმა                        
1000703 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„BIS“-მა                             
გაუქმდა ბრძ.#281/ს 
09.03.20წ.

531 10000172

„ფარავნის“ პერლიტის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარავანი)

შპს „BIS“ ს/ნ 404925211  
24.08.18     
13.03.32

ჯამური 
მოპოვება       
55 000 ტ

1.0 ჰა

1000447 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბესარიონ 
ვიბლიანმა                        
1000703 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი გუგუშვილს      
გაუქმდა ბრძ.#212/ს 
20.02.20წ.

532 10000174
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ვანის 
ტერიტორიაზე)

შპს "ცაცხვი" ს/ნ433646584    
15.02.18     
16.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
195 900 მ3

65 300     
კვ.მ

ლიცენზია 1005265-ის 
ნაწილი გადასცა "აზია 
ტრანსს" .

533 10000175

მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯ.ჯ.ჯ“ ს/ნ 420001223  
28.06.17     
29.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
87 300 მ3

2.91 ჰა
ლიცენზია N1004658-
ის დუბლიკატი

534 10000176

"ქემფერის“ (საღორღე) 
ნედლეულის (I და II 
უბანი)მოპოვება(ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქემფერის(სოფ.ოსიაური)მიმდ
ებარე ტერიტორია)

შპს "გზამშენი" ს/ნ 437062018  
29.08.18     
30.08.23

ჯამური 
მოპოვება 

(ორივე უბანზე 
ერთად)        

159 630 მ3

26 605 კვ.მ



535 10000177

"დილიფის" (ანდეზიტ-
ბაზალტის (სხვა საშენი 
მასალა)მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.დილიფის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ჩიკო" ს/ნ 426115517  
31.08.18     
01.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

3570 მ3

1190      
კვ.მ

536 10000178

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტინისხიდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "მტკვარი 2020" ს/ნ 418471754  
31.08.18     
10.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
36 180 მ3

12 060     
კვ.მ

ლიცენზია N10000047 
ნაწილი გადასცა შპს 
"ე.ი.ლ.ჯ"-მა

537 10000179

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტინისხიდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ე.ი.ლ.ჯ“ ს/კ 218040108  
09.07.18     
10.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
36 090 მ3

12 030     
კვ.მ

ლიცენზიისN10000047
ნაწილი გადასცა შპს 
"მტკვარი 2020"-ს.

538 10000180
მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქ.ბოლნისის   
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს "გ & კ 
ტექნოლოგი"

ს/ნ 425357295  
03.09.18     
04.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
38 340 მ3

12 780     
კვ.მ

539 10000181

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
"ფასანაურის" ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.მენესოს   მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ქვაკუთხედი 
2013"

ს/ნ 404454201  
03.09.18     
04.09.23

ჯამური 
მოპოვება       
103 770 მ3

34 590     
კვ.მ

540 10000182

"ოკამის" ვულკანური წიდის  
(I და II უბანი)მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ა1პემზა" ს/ნ 426115438
04.09.18     
05.09.28

ჯამური 
მოპოვება       
75 300 მ3

5 050      
კვ.მ



541 10000183

„აბანოს“ 
დოლომიტიზირებული 
კირქვის მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აბანოს მიმდებარედ)

შპს 
ჯეოდოლომიტმინ

ერალი“
ს/ნ 402093364  

04.09.18     
03.09.35

ჯამური 
მოპოვება       
501 700 ტ

4.09 ჰა

ლიცენზია N1002903 
მთლიანად გადასცა 
შპს  
"დოლომიტჯორჯია"-მ

542 10000184

"ახალკახათის" ქვიშა-ხრეშის(I 
და II 
უბანი)მოპოვება(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.დარჩელის   მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "თი-ენ-თი 
კარიერი"

ს/ნ 445511063  
05.09.18     
06.09.22

ჯამური 
მოპოვება       

(ორივე უბანზე 
ერთად )        
52 635 მ3

17 545     
კვ.მ

543 10000185

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მისაქციელის ტერიტორიაზე)

შპს „ლაშარი“ ს/კ 436033025  
05.09.18     
26.09.42

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1004901 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ივანე ბუჩუკურმა

544 10000186

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში  
სოფ.მატანის ტერიტორიაზე)

შპს "დორანი-
ფერმა"

ს/ნ 424613154   
07.09.18     
08.09.43

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

545 10000187

კირქვის (საღორღე) მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.სალხინოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "მშენებელი 
2018"

ს/ნ 435433817  
07.09.18     
08.09.23

ჯამური 
მოპოვება       
35 970 მ3

11 990     
კვ.მ

546 10000188

„ირთავაზას“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ირთავაზას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კვარცი 
საქართველო“

ს/კ 405192125  
12.09.18     
13.09.38

ჯამური 
მოპოვება       
150 480 მ3

18810 კვ.მ



547 10000189

"სალმანლოს"ბაზალტის(მოსა
პირკეთებელი)მოპოვება.(მარნ
ეულის მუნიციპალიტეტში , 
სოფ.ყიზილაჯლოს 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს "ჯეორჯია 
ინშაათ 2017"

ს/ნ 434169491  
12.09.18     
13.09.38

ჯამური 
მოპოვება       
163 800 მ3

32 760     
კვ.მ

548 10000190

"პატარა ხანჩალის"ანდეზიტ-
ბაზალტის(სხვა საშენი 
მასალა)მოპოვება(ნინოწმინდი
ს მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.პატარა ხანჩალის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბადრი 
კირაღიანი

12.09.18     
13.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

3450 მ3

3 450      
კვ.მ

549 10000191

სუბთერმული წყალი 
(ბალნეოლოგიურ-ჰიგიენური 
დანიშნულებით)ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში,დაბა 
ბაკურიანში, დიდველის 
ტერიტორიაზე 
N1ჭაბურღილიდან.

შპს "ჯინო ველნეს 
გრუპ"

ს/ნ 436037995  
13.09.18     
14.09.43

12000          
მ3/წელიწადში

0.07ჰა

550 10000192

"ტიკმანტაშის" ვულკანური 
წიდის (სხვა საშენი მასალა) 
მოპოვება(წალკის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ნარდევანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "წალკა 91" ს/ნ 243119718
13.09.18     
14.09.23

ჯამური 
მოპოვება       
67 500 მ3

19 080     
კვ.მ

551 10000193

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.ჭითა
წყარის ტერიტორიაზე, 
პარიზის ქ.N41-ში)

შპს "ლაიფი" ს/ნ 419986938
13.09.18     
14.09.43

1 000 
მ3/წელიწადში

0.07ჰა
გაუქმდა ბრძ.#340/ს 
16.03.20წ.



552 10000194

"მუხურის" 
ტუფების,ტუფობრექჩიების 
და ტუფოქვიშაქვების (სხვა 
საშენი მასალა) 
მოპოვება(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.მუხურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "დარკ ბლუ სი" ს/ნ 442263042
13.09.18     
14.09.28

ჯამური 
მოპოვება       
479 150 მ3

68 450     
კვ.მ

553 10000195

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძევერას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან 
კეჩხუაშვილი

13.09.18     
14.09.43

18250          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

554 10000196

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის 
ქუჩა N50-ში)

ფ/პ ბონდო 
ანჯაფარიძე

13.09.18     
14.09.43

720            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

555 10000197

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის 
ქუჩა N50-ში)

ფ/პ ბონდო 
ანჯაფარიძე

13.09.18     
14.09.43

540            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

556 10000199

მდ. ტეხურის  ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.შუა 
ნოსირის   მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თამარი ნინუა-
ხუხუა

13.09.18     
14.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
1 815 მ3

1 210      
კვ.მ

ვადა გაუვიდა



557 10000200

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ქართული 
ღვინოები"

ს/ნ 205056767
13.09.18     
14.09.23

300 000      
მ3/წელიწადში  

0.07 ჰა

558 10000202

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორია)

ფ/პ ბექა 
ჯინჯოლია

13.09.18     
20.12.39     

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

ლიცენზია1002212-ის 
დუბლიკატი.            
ლიც#10000139 
მთლიანად გადასცა 
გიორგი შენგელია-მ.

559 10000203

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარედ)

ი/მ „სოსო 
ცხოვრებაძე“

ს/კ 
57001001548   

13.09.18     
02.10.39

5475  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001860 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლიანა 
ყაულაშვილმა

560 10000204

კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იტავაზას ტერიტორიაზე)

შპს „საჩხერის 
ქვიშა“

ს/ნ 446974141

აღდგა 
ბრძ.1426  

27.09.2007  
20 წელი    
13.09.18     
03.02.27

ჯამური 
მოპოვება       

2 811 376 მ3
17,28 ჰა

00447 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ა(ა)იპ  „ასოციაცია 
ატუ“-მ                               
ლიც#1005440 
მთლიანად გადასცა 
შპს "იცქისის ქვიშა"-მ.

561 10000205

„ნარაზენის“ კირქვის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნარაზენის მიმდებარედ)

შპს "ქართული 
სამშენებლო 
მასალების 
კომპანია"

ს/ნ 405112701  
13.09.18     
20.12.34

ჯამური 
მოპოვება       

1 409 440 ტ
7.66 ჰა

1002221 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხეილ 
ზუკაკიშვილმა                
ლიცენზიაN1005026მთ
ლიანად გადასცაფ/პ 
მინდია გუმბარიძე-მ.



562 10000206

„ნოსირის“  (Iდა II 
უბანი)თიხის (სამშენებლო) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ქართული 
სამშენებლო 
მასალების 
კომპანია"

ს/ნ 405112701  
13.09.18     
31.08.36

ჯამური 
მოპოვება       

270 600 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

13.53 ჰა

ლიცენზია 
N1003946მთლიანად 
გადასცა ფ.პ მინდია 
გუმბარიძე-მ.

563 10000207

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაჭრეთის ტერიტორიაზე, 
ოთხი ჭაბურღილი)

შპს „ამბასადორი 
კაჭრეთში“

ს/კ 404533974  
13.09.18     
14.01.41

100 000 
(ოთხივეზე 
ერთად) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1003292 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ამბასადორი“-მა      
ლიცენზია 
N1004326მთლიანად 
გადასცა შპს "ჯითიერ"-
მა

564 10000208

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სენაკის 
ტერიტორიაზე, მშვიდობის ქ. 
#172)

ი/მ „დინარა 
ტყებუჩავა“

21.06.16     
22.06.41

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
ლიცენზია 1003710-ის 
დუბლიკატი.

565 10000209

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის ტერიტორიაზე)

შპს „ფაბრიკა 1900“
20.06.17     
21.06.42

3650      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

ლიცენზიაN1004641-ის 
დუბლიკატი                 
გაუქმდა ბრძ.#1840/ს 
24.12.18წ.

566 10000210

"სათხეს"ბაზალტის(სხვა 
საშენი 
მასალა)მოპოვება.(ნინოწმინდ
ის მუნიციპალიტეტში , 
სოფ.სათხეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ სეირან 
ჯანამიან

17.09.18     
18.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
7 080 მ3 

1770      
კვ.მ

ვადა გაუვიდა



567 10000212

დიაბაზის ლოდნარის 
(ზედაპირული აკრეფვა) 
მოპოვება (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გველეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "მწვანე ქვა" ს/ნ 441485858
17.09.18     
30.05.20

ჯამური 
მოპოვება       

9509 მ3

38 035  
კვ.მ

ლიცN1005527 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნიკოლოზ 
გელაშვილ-მა.                 
ვადა გაუვიდა

568 10000214

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის მიმდებარედ)

შპს „სილქ 
როუდი“

17.09.18     
17.09.39

730     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

ლიცენზიაში N1001798 
ცვლილება. კომპანიის 
სახ. ცვლილება.               
იჯარით გადასცა ჯიზ 
ბიზს                                  
ს/ნ426534958

569 10000215

არხილოსკალოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
არხილოსკალოს მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს "დიდგორი"
18.09.18     
19.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
11 940 მ3

7 960კვ.მ ვადა გაუვიდა

570 10000216

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, 9აპრილის 
ქუჩა N32-ში)

ი/მ გურამ 
ხუნწარია

ს/ნ 
37001025137   

18.09.18     
19.09.43

3650           
მ3/წელიწადში  

0.07 ჰა

571 10000217

მდ. მტკვარზე "ჭალისუბნის" 
ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება.(ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.თაგვეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

 შპს "ბორან 
მაინინგ ენდ კო"

ს/ნ 205257924 
18.09.18     
19.09.23

ჯამური 
მოპოვება       

303 210 

101 070    
კვ.მეტრი



572 10000218

მდ. გუბაზეულის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბჟოლიეთის მიმდებარედ)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“

18.09.18     
15.11.18

ჯამური 
მოპოვება       

7000 მ3
0.25 ჰა

ლიცენზია 
N1005041მთლიანად 
გადასცა შპს "ვექტორ"-
მა.                           ვადა 
გაუვიდა

573 10000219

"ახალკახათის" ქვიშა-ხრეშის 
(I და II უბანი)მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალკახათის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ლიგისო" ს/ნ 444551254  
18.09.18     
19.09.23

ჯამური 
მოპოვება       
97 290 მ3

32 430     
კვ.მ

574 10000220

"მლაშეს"(I და II უბანი) 
ანდეზიტ-ბაზალტის(სხვა 
საშენი მასალა) 
მოპოვება;(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.მლაშეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ სპარტაკ 
ჯვარიძე

18.09.18     
19.09.28

ჯამური 
მოპოვება       

(ორივე უბანზე 
ერთად)        
34 800 მ3

1.74 ჰა

575 10000222

მდ. გუბაზეულზე 
„გუბაზეულის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბჟოლიეთის მიმდებარედ)

შპს 
„საქენერგორემონ

ტი“

19.09.18     
14.11.19

ჯამური 
მოპოვება       
25 000 მ3

0.86 ჰა

ლიც.1005036 
მთლიანად გადასცა 
შპს "ვექტორ-"მა              
ვადა გაუვიდა

576 10000223

ტაშკალას ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დადეშის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს "გზა 2015" ს/ნ 404491126  
19.09.18     
15.08.27

ჯამური 
მოპოვება       
240 707 მ3

2,71 ჰა

00748 ლიცენზიაში 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)  
ლიცენზია 1004377 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ აშოტ აკოფიან-მა



577 10000224

„ჩხარი-აჯამეთის“ მანგანუმის 
(I და II უბანი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძევრისა და ჩხარის 
ტერიტორია)

შპს „მნკორპი“ ს/ნ 416334167  
19.09.18     
15.11.27

ჯამური 
მოპოვება       
35 571 ტ

11,88 ჰა

00957 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ადვ-ტოგოს“                   
100085 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რუსმეტალი“-მა      
ლიცენზია 1003348 
მთლიანად გადასცა 
შპს რუსელოის-მა

578 10000225

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ლანჩხუთის 
ტერიტორიაზე, კვირკველიას 
ქუჩა #54)

ი/მ „ლელა 
სულაბერიძე“

ს/ნ 
26001010679 

19.09.18     
08.06.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003661 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სერგო ტუღუშმა

579 10000226

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.ბაილ
ეთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ჯონი კილაძე
21.09.18     
22.09.43

1 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

580 10000227

„კრწანისის“ (I, II და III უბანი) 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „ატომი“ ს/ნ405199814   
21.09.18     
03.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

4 000 (სამივე 
უბანზე) მ3

4.08 ჰა

1002698 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სილამაზის და 
ესტეტიკის სტუდიო 
ოჯჯი“-მა                          
მოეხსნა 2017 წლის 17 
ნოემბრის #21-
05/175449 წერილით       
ლიცენზია 
N1004071მთლიანად 
გადასცა შპს "გზამშენ"-
მა



581 10000228

„რუდუას“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუმათის მიმდებარედ)

ი/მ თამაზ 
დვალიშვილი

ს/კ 
60001036441   

21.09.18     
18.06.23

ჯამური 
მოპოვება       

26 829 (I - 15 
000, II - 79, III - 

11 750) მ3

1.57 ჰა

ყადაღა დაედო 
11.04.14წ.-ს                       
1001234 ლიცენხია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გაგა არსენიძემ         
ლიცN1004325 
მთლიანად გადასცა 
შპს "ფაზის"-მა                 
იჯარით გადასცა 
ლიცენზიის ნაწილი 
(15000მ3) შპს"ანსოლი"

582 10000229

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.დვაბ
ზუს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "New Road" ს/ნ 441993112  
21.09.18     
22.09.43

2 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

583 10000230

მდ.ჩოლშურაზე 
"საყდარის"ლოდნარის (სხვა 
საშენი 
მასალა)მოპოვება(ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.საყდარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ონიქს 
როუდი"

ს/ნ 434067109  
21.09.18     
22.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
6 450 მ3

10 320     
კვ.მ

584 10000231

"დურნუკის" ბაზალტის (სხვა 
შაშენი 
მასალა)მოპოვება(თეთრიწყარ
ოს მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.დიდი დურნუკის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიე ქალდანი
21.09.18     
22.09.33

ჯამური 
მოპოვება       
128 350 მ3

25670     
კვ.მ

585 10000232

მდ.მტკვარზე 
"ჭალისუბნის"ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ოსიაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "კერა" ს/ნ 404980810
25.09.18     
26.09.23

ჯამური 
მოპოვება       
68 910 მ3

22 970     
კვ.მ



586 10000233

მდ.ენგურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ქვედა იფარის  
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს "სამშენებლო 
კომპანია 
მამისონი"

ს/ნ 205204250
25.09.18     
26.09.23

ჯამური 
მოპოვება       
67 200 მ3

2.24 ჰა

587 10000234

მდ.ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება.(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.ქვედ
ა სიმონეთის  მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს "ჩოლაბური" ს/ნ 231945296
25.09.18     
26.09.23

ჯამური 
მოპოვება       
92 610 მ3

30 870     
კვ.მ

588 10000235

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზაური 
ჭანტურია

25.09.18     
26.09.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

589 10000236
ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის 
მოპოვება (ტყიბულის და 
ამბროლაურის რ-ები)

შპს „საქნახშირი“ ს/კ 230868120
25.12.2007  
45 წელი

ჯამური 
მოპოვება  233 

298 000 ტ
5479,9 ჰა

შპს "საქნახშირი" (ჯი-
აი-ჯი)-ს საფირმო 
სახელწოდების 
ცვლილება შპს 
"საქნახშირი"-
თ.ლიც.N01018-
სახელის ცვლილება.

590 10000237
ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის 
საბადოზე ქვანახშირის 
მოპოვება (ტყიბულის რ-ნი)

შპს „საქნახშირი"  ს/ნ 230868120  
14.08.06     
14.08.36

2010-2011 _ 
არანაკლებ 
110000 ტ/წ      
დანარჩენ 
წლებში _ 

შეუზღუდავად

8 ჰა

00251 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საქინვესტმა“      
00932 ლიცენზიის 
ცვლილება                       
ლიცენზია 100752 
ცვლილება. შპს 
საქნახშირ (ჯი-აი-ჯი 
ჯგუფ)-ის საფირმო



591 10000238

„ტყიბულის“ ფერადი წყების 
ქვიშაქვის (იმერეთის 
დროებითი კარიერის უბანი) 
მოპოვება (ქ. ტყიბულის 
ტერიტორიაზე)

შპს „საქნახშირი" ს/ნ 230868120
26.07.16     
27.07.36

ჯამური 
მოპოვება       
602 400 მ3

5.02 ჰა

ლიცენზია 1003794 
სახელისცვლილება.შპ
ს "საქნახშირი"-ს 
საფირმო 
სახელწოდების 
ცვლილება 
საქნახშირით.                  

592 10000239

მდ. რიონზე "ჭყვიშის" ქვიშა-
ხრეშის 
მოპოვება(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ბაშის  მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს  "რეჭი" ს/ნ 438727406
26.09.18     
27.09.23

ჯამური 
მოპოვება       
204 840 მ3

68 280     
კვ.მ

593 10000240

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ახალციხის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ემანუელ 
პოზოიანი

ს/ნ 
47001042263   

26.09.18     
27.09.43

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

594 10000241

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ახაშენის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "კახური 
ტრადიციული 
მეღვინეობა"

ს/ნ 200075113
28.09.18     
29.09.23

23 725 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

595 10000242

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.კასპის 
ტერიტორიაზე,აღმაშენებლის 
ქ.N116ა-ში)

ფ/პ თორნიკე 
დარახველიძე

28.09.18     
29.09.28

3 665 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



596 10000243

"კრწანისის" ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.კრწანისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
მაღრაძე

28.09.18     
29.09.23

ჯამური 
მოპოვება       
78 880 მ3

19 720     
კვ.მ

597 10000245

მდ. მესტიაჭალის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე, დაბა მესტიის 
(ლენჰარის დასახლება)

შპს „ლემი“
04.10.18     
15.06.19

ჯამური 
მოპოვება       

8850 მ3
2950 კვ.მ

1005610 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლელა გულედანმა  
ვადა გაუვიდა

598 10000246
ტყიბულის ნახშირის 
მამდიდრებელი ფაბრიკის 
ნარჩენებით სარგებლობა 

შპს „საქნახშირი" ს/კ 230868120   
29.12.2000 
04.09.2001   
05.09.21

ჯამური 
მოპოვება      6 

882 000 მ3
9 ჰა

შპს „ჩირაღდანი“-მა 
მთლიანად გადასცა   
13/155          13.07.12        
შპს.საქნახშირი (ჯი-აი-
ჯი ჯგუფის საფირმო 
სახელწოდების 
ცვლილება შპს 
საქნახშირით.

599 10000247

„ხამისკურის“ კირქვის 
(საღორღე) მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხამისკურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბობოსკური“ ს/კ 444551076  
04.10.18     
05.10.23

ჯამური 
მოპოვება  

(სამივე უბანზე 
ერთად)        
29 100 მ3 

9700 კვ.მ

600 10000249

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქართლი“ ს/კ 432541207  
04.10.18     
05.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
43 530 მ3

14510 კვ.მ



601 10000250

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქ.88-
ში(ქუთაისის ჰუალინგის 
თავისუფალი ინდუსტრიული 
ზონა)

შპს "GEORGIAN 
HUASHUN 

INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL 
INVESTMENT 
GROUP LTD "

ს/ნ 212921999
04.10.18     
05.10.43

20 000          
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

602 10000252

მდ.კისისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.კისისხევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "მშენებელი"
05.10.18     
06.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
9 225 მ3

3 075      
კვ

ვადა გაუვიდა

603 10000253

მდ.ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის(I,II და  III 
უბანი)მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხუნჯულაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "კარიერი-
2017"

ს/ნ439867226
05.10.18     
06.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
45 345  მ3       

(სამივე უბანზე 
ერთად) მ3

15 115     
კვ

604 10000254

„ირიგას“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(თეთრიწყარო, სოფ. დიდი 
ირიგას ტერიტორია)

შპს „ერმი“ ს/ნ405281234
05.10.18     
11.03.29

ჯამური 
მოპოვება   
352880 მ3

5,24 ჰა
ლიცN100432 
მთლიანად გადასცა 
შპს "ბოცო-01"-მა

605 10000255

მდ.ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(კასპის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ჩანგილარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ნეზლობა" ს/ნ 206177545
05.10.18     
06.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
42 030 მ3

14 010     
კვ.მ



606 10000256

"ქოყოს"ანდეზიტო-
ბაზალტის(სხვა საშენი 
მასალა)მოპოვება.(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში , 
სოფ.ქოყოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "სთრონგ 
სთოუნ"

ს/ნ 442733883
05.10.18     
18.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
29 940 მ3

4990      
კვ.მ

ლიც10000211 
მთლიანად გადასცა 
შპს "იგორი 2015"-მა

607 10000257

მდ.ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ქსოვრისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ჯორჯიან 
ბილდინგ გროუფ"

ს/ნ 202268134
08.10.18     
09.10.23

ჯამური 
მოპოვება       
235 380 მ3

78 460  
კვ.მ

608 10000258

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, ზაპოროჟიეს 
ქუჩა N45-ში)

ფ/პ ოთარი 
ფუტკარაძე

08.10.18   

09.10.43

 2 555     

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

609 10000259

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქებაანის მიმდებარედ)

შპს „რ.გ.მ“ ს/ნ 406254761
08.10.18     
31.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
50 700 მ3

1.69 ჰა
ლიცN1004822 
მთლიანად გადასცა 
შპს ვაგიმ

610 10000260

მდ.ქვაბლიანის ქვიშა-ხრეშის 
(I და II 
უბანი)მოპოვება(ქ.ადიგენის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს "არალი" ს/ნ 222725807 08.10.18   

09.10.23

ჯამური 
მოპოვება    
(ორივე 
უბანზე)    
78 870 მ3  

 26 290  

კვ.მ

611 10000261

"არაგვას" ვულკანური 
ღორღის მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
არაგვას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "მეეკი" ს/ნ 236684469 08.10.18   

09.10.28

ჯამური 
მოპოვება    
306 440 მ3

15 755   

კვ.მ



612 10000262

მდ.ქსანზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(კასპის 
მუნიციპალიტეტში 
,სოფ.აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ბენა" ს/ნ 404392297 08.10.18   

09.10.23

ჯამური 
მოპოვება    
75 060 მ3

25 020   

კვ.მ

613 10000263

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.სანავარდოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე) 

შპს 
"კაპიტალკლუბი" ს/ნ 205010888 08.10.18   

09.10.23

20 000 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

614 10000264

„ვახას“ კირქვის (საღორღე) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვახას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მანუჩარი 
ბერიშვილი

09.10.18   

10.10.19

ჯამური 
მოპოვება    
3750 მ3

750 კვ.მ ვადა გაუვიდა

615 10000268

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.საგარეჯოს 
ტერიტორიაზე) 

შპს "ანაპეა" ს/კ 404473164 09.10.18   

10.10.43

3 650 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა               

616 10000269

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის ტერიტორიაზე) 

ფ/პ იოსებ 
ლომთათიძე

09.10.18   

10.10.43

9125 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

617 10000270

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ლესიჭინეს 
ტერიტორიაზე) 

ფ/პ თამაზი 
კოხიაძე

09.10.18   

10.10.43

 1 460 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა



618 10000271

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
სამტრედიაში, თამარ მეფის 
ქუჩაზე) 

ფ/პ ქეთევან 
სალდაძე

09.10.18   

10.10.43

360 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

619 10000272

მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა თონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქვიშა“ 09.10.18   

10.10.19

ჯამური 
მოპოვება    
2420 მ3

2420 კვ.მ ვადა გაუვიდა

620 10000273

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.გამარჯვების 
ტერიტორიაზე) 

შპს "ჩემი რანჩო" ს/ნ 426529250 10.10.18   

11.10.43

10 000 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

621 10000274

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გარდაბნის 
ტერიტორიაზე, გორკის ქუჩა 
#6) 

ფ/პ სურაია 
მამედოვა

10.10.18   

11.10.43

3650  

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

622 10000276

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.ოსია
ურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 

საქართველოში"

ს/ნ 404859122 11.10.18   

12.10.43

36 500 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

623 10000277

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.კარდ
ენახის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, "უროში")

შპს "ბაკურციხე" s/k 427721263
11.10.18 

12.10.20

50 000 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა



624 10000278

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.კარდ
ენახის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, "უროში")

შპს "ბაკურციხე" s/k 427721263
11.10.18 

12.10.20

70 000 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

625 10000279

მდ. ხობზე „საჯიჯაოს“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯიჯაოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

ს/ნ 244559722 11.10.18   

12.10.23

ჯამური 
მოპოვება    
71 850 მ3

23950 კვ.მ

626 10000280

მდ.მტკვარზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.ყარა
თაქლას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "აიემსი" ს/ნ 226568121 11.10.18   

12.10.20

ჯამური 
მოპოვება    
20 850 მ3

13 900 

კვ.მ

627 10000281

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ.გური
ფულის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ პაპუნა 
სიორდია

11.10.18   

12.10.43

1 500 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

628 10000282

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახალციხის  
ტერიტორიაზე, ხანძთელის 
ქუჩა #30)

ფ/პ ქეთევან 
მელიქიძე

11.10.18   

12.10.43

7300 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა



629 10000284

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვალითის ტერიტორიაზე)

ფ/პ შოთა 
სხილაძე

15.10.18   

16.10.43

1825 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

630 10000285

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვალითის ტერიტორიაზე)

შპს „ანაპეა“ ს/კ 404473164 15.10.18   

16.10.23

10 950 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

631 10000286

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ქუთაისის, 
ტერიტორიაზე 9 აპრილის 
ქ.#4-ის სამხრეთით (ნაკვეთი 
#1)

შპს "იმერ-გლასს 
კომპანი" ს/ნ 412676475 15.10.18   

16.10.43

2 000 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

632 10000287

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ახალციხეში, 
ყოფილი ტყე-სანერგეს 
ტერიტორიაზე)

ი/მ გიორგი 
გოროხოვი

ს/ნ 
47001013610

15.10.18   

16.10.43

4 000 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

633 10000288

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ალკოჰოლური 
სასმელების 
კომპანია 

ალავერდი“

ს/კ 227771444 15.10.18   

16.10.23

40 000 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა



634 10000289

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.თბილისის 
ტერიტორიაზე,გორგასლის 
ქ.N10-ში)

შპს "ციცინათელა" 15.10.18   

16.10.23

3 650 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა გაუქმდა ბრძ.#380/ს 
15.03.19წ.

635 10000291

მდ. რიონის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატრიკეთის მიმდებარედ)

სს „სმკ ულუსალ 
ინშაათ ვე 

თიჯარეთ-ის 
ფილიალი“

16.10.18     
26.09.19

ჯამური 
მოპოვება       
62 100  მ3

2.07 ჰა

სს „ეს-ემ-
ქეიულუსლარარასი 
ინშაათ ვე თიჯარეთ-
ის ფილიალი“-ზე 
გაც.#1002957 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

636 10000292

მდ.ხრამზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(მარნეულის  
მუნიციპალიტეტში,სოფ.იმირ
ის მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს "ხრამი-
პირველი"

16.10.18   

17.10.19

ჯამური 
მოპოვება    
11 240 მ3

5 620  

კვ.მ ვადა გაუვიდა

637 10000293

მდ.ხრამზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(მარნეულის  
მუნიციპალიტეტში,სოფ.პატა
რა ბეგლარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს "ხრამი" ს/ნ 234161947 16.10.18   

17.10.20

ჯამური 
მოპოვება    
18 030 მ3 

6 010   

კვ.მ

638 10000294

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქ.84-ში)

ფ/პ მაია 
ჭუმბურიძე

16.10.18   

17.10.43

5 400 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა



639 10000295

მდ.თერგზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(ყაზბეგის   
მუნიციპალიტეტში,სოფ.არშას
(სოფ.აჩხოტი) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ეს ერ ჯი" ს/ნ 441485457 16.10.18   

17.10.23 

ჯამური 
მოპოვება    
69 750 მ3

23 250  

კვ.მ

640 10000296

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ხაშურში, 
ბექაურის ქუჩაზე)

შპს "ქსენიია" ს/ნ 426111511 16.10.18   

17.10.43

365 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

641 10000297

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.მარნეულის 
ტერიტორიაზე, 26 მაისის 
ქ.#15-ში)

შპს 
"ავტომოტოსერვის
ი და ვაჭრობა"

ს/კ 234160083 16.10.18   

17.10.43

365 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

642 10000298

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.კავთისხევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიზაამ 
შარიფოვი

16.10.18   

17.10.43

3 650 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

643 10000300

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის  
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ბორის ტერიტორიაზე)

ი/მ "თორნიკე 
ბერაძე"

ს/ნ 
56001025423

19.10.18     
20.10.43

1 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

644 10000302

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
(სამი უბანი) მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ახალსოფლის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ზურაბ ბიგვავა 
23.10.18     
15.09.22

ჯამური 
მოპოვება       

209 100 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

6.97 
სამივე)  ჰა

ლიც N1004883-ის 
ნაწილი გადასცა             
შპს "ალპ"-ს



645 10000304

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი ხიბულას 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლაშა 
ღვინჯილია

23.10.18     
24.10.43

2160         
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

646 10000305

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.იმირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე (შულავერის 
საკრებულო)

ი/მ ამილ ტაგიევი
ს/ნ 

28001086282
24.10.18     
25.10.43

3 650           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

647 10000307

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდურის ტერიტორია)

ფ/პ რიზვან 
ახმედოვი

24.1018     
25.10.43

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

648 10000308

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლესიჭინეს ტერიტორია)

ფ/პ ანა ჩიტაია
24.10.18     
25.10.43

1824 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

649 10000309

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ კასპის 
ტერიტორია, აღმაშენებლის 
ქუჩა #108)

ფ/პ ნოდარ 
ნოდარიშვილი

24.10.18     
25.10.43

2500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



650 10000310

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ყვარლის 
ტერიტორიაზე(გაგელაანები)

შპს "ყვარელი 
2017"

ს/ნ 441559234   
24.10.18     
25.10.43

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

651 10000311

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.წიფერჩის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს "ინერტული" ს/ნ 242574709
24.10.18     
25.10.28

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

652 10000312

„იაღლუჯის“ თიხა-თაბაშირის 
(გაჯი) მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალგეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე (იაღლუჯას 
ტერიტორია)

შპს „ფირმა 
ლომთაგორა“

ს/კ 234160136  
24.10.18     
25.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
29 204 ტ 

30045 კვ.მ

653 10000315

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ყვარელი 
პალასი“

ს/კ 241582649  
29.10.18     
30.10.43

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

654 10000316

„ხორგონის“ თაბაშირის 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩქვალერის მიმდებარედ)

შპს "გეოტრანსი" ს/ნ 400194419
24.10.18     
15.08.37

ჯამური 
მოპოვება       
377 300 ტ

3.43 ჰა
ლიც N1004790 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ოთარ ჩიქავა-მ.



655 10000317

"დაბა სურამის" საღორღე 
ნედლეულის 
მოპოვება(ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში,დაბა 
სურამის  მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/ნ 437062018
30.10.18     
31.10.23

ჯამური 
მოპოვება       

(ორივე უბანზე 
ერთად)        

159 960 მ3

26 660  
კვ.მ

656 10000318

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კორცხელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯი-ეიჩ-ჯი-ეი 
კომერშიალ“

ს/კ 420425613  
30.10.18     
31.10.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

657 10000319

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მეგრული 
თხილი“

ს/კ 420002721  
31.10.18     
01.11.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

658 10000320

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე), გუგუნავას 
ქუჩა #20

ფ/პ აკაკი მეფარიძე
31.10.18     
01.11.43

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

659 10000321

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა მესხეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალქსანდრე 
კანკავა

31.10.18     
01.11.43

2500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

660 10000322

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ რუსუდან 
კუპატაშვილი

31.10.18     
01.1123

18250  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



661 10000323

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.კაბალის ტერიტორიაზე)

ფ/პ რამიზ ალიევი
31.10.18     
01.11.43

3 650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

662 10000324

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ.N95-ში)

ი/მ "ნუკრი 
ცომაია"

ს/ნ 
02001015558

31.10.18     
01.11.43

2 555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

663 10000325

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუმათის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რენეგეიდ 
თიი“

ს/კ 404539638  
31.10.18     
01.11.43

250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

664 10000326

მდ. ფოცხოვისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქალაქ 
ახალციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „არალი“ ს/კ 222725807   
31.10.18     
01.11.23

ჯამური 
მოპოვება       
66 150 მ3 

22050 კვ.მ

665 10000327

„თორიას“ დაციტის ქვიშის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თორიას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ვრეჟ 
კაზარიანი

31.10.18     
01.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
19 040 მ3 

2380 კვ.მ

666 10000328

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე 
(ე.წ. სოფელში)

შპს „იდეა ჯგუფი“ ს/კ 405255334  
31.10.18     
01.11.43

50 000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



667 10000329

მდ. მესტიჭალის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
მესტიის (ლანჰარის 
დასახლება) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლემი“
31.10.18     
17.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
11 460 მ3

3 820      
კვ.მ

10000157 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლელა გულედანმა  
ვადა გაუვიდა

668 10000330

მიწისქვეშა თერმული წყლის 
(ჭაბ. №1კ. და ჭაბ. №4კ.) 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ცაიშის 
კურორტი"

ს/ნ 420428718
01.11.18     
05.04.38

383 მ3/დღღ     
(ორივე 

ჭაბურღილზე)
0.14 ჰა

ლიცენზია 1001076 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კახა ლანჩავა-მ

669 10000332

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის მიმდებარედ)

ი/მ „ირაკლი 
ხვიტია“

ს/კ 
19001062739   

06.11.18     
20.12.39

260 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002215 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გრენდ ნათ“-მა

670 10000333

მდ.ცხენისწყალზე „ილორის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხუნჭულაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ შოთა 
ბაღდავაძე

07.11.18     
12.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
185 280 მ3

61760 კვ.მ

1005585 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ შოთა ბაღდავაძემ    
10000013 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მაი სტოუნ“-მა

671 10000336

მდ. ჭერმისხევის ლოდნარის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭერემის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლევანი 
გელაშვილი“

09.11.18     
10.11.19

ჯამური 
მოპოვება       

6180 მ3
4120 კვ.მ ვადა გაუვიდა



672 10000337

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
სამტრედიაში, წერეთლის 
ქუჩის ტერიტორიაზე)

შპს „ვერძი“ ს/კ 238729195  
09.11.18     
10.11.43

1400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

673 10000338

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ვარციხე 2005“ ს/კ 221297870  
09.11.18     
10.11.43

7000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

674 10000339

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. თაგვეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თეონა“ ს/ნ 243864047  
09.11.18     
10.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
31 590 მ3

10530 კვ.მ

675 10000340

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საბუეს ტერიტორიაზე)

სს „ენისელი-
ბაგრატიონი“

ს/კ 241554304  
09.11.18     
10.11.23

720 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

676 10000341

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ ლიანა 
ომარაშვილი

ს/კ 
01019063300   

12.11.18     
11.02.27

ჯამური 
მოპოვება       
92 000 მ3

0.92 ჰა

1004261 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გოჩა ჯანგავაძე“-მ   
1005238 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
ორაგველიძემ                  
10000052 ლიცენზია 
მთლიანად გადასაცა 
ფ/პ ლიანა 
ომარაშვილმა



677 10000342

მდ. ფოცხოვისწყლაზე 
„ადიგენის“ (I, II, III, IV და V 
უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ვალეს მიმდებარედ)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“
ს/კ 236037962  

12.11.18     
24.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
163 200 მ3

5.53 ჰა

ლიცN1004294 
მთლიანად გადასცა 
შპს სამშენებლო-
სამონტაჟო 
საექსპლოატაციო 
საწარმო 
ჩელიაბინსკტრანსსიგნ
ალის საქ-ოს ფილიალ"-
მა                             
10000275 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს მტკვარი ჰესი“-მა

678 10000343

მდ. მტკვრის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იდუმალას მიმდებარედ)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“

12.11.18     
06.08.19

ჯამური 
მოპოვება       
47 525 მ3

1.69 ჰა

ლიცენზია N1002823 
მთლიანად გადასცა 
შპს "გონიო"-მ                  
10000201 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მტკვარი ჰესი“-მა

679 10000344

მდ. მტკვარზე „რუსთავი“-ს 
ქვიშა-ხრეშის (I და II უბანი) 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუსთავის მიმდებარედ)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“

12.11.18     
09.02.20

ჯამური 
მოპოვება       

28 800 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.96 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

1004251 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯავახავტოგზა“-მ   
1004611 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მტკვარი ჰესი“-მა

680 10000345

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წიწამურის მიწების 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ახალი 
ჯგუფი“

ს/კ 404471923  
12.11.18     
13.11.43

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

681 10000346

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, წინსვლის 
ქუჩა, შესახ.1, #6)

შპს „ნინო“ ს/კ 200072884  
12.11.18     
13.11.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



682 10000347

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენისელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ალკოჰოლური 
სასმელების 
კომპანია 

ალავერდი“

ს/კ 227771444  
12.11.18     
13.11.23

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

683 10000348

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიგო ელანიძე
12.11.18     
13.11.38

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

684 10000349

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „აისი-2005“ ს/კ 243898822
15.11.18     
16.11.43

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

685 10000350

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ჯამბული 
გიუნაიძე

15.11.18     
16.11.38

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

686 10000351

„ეკლარის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) (უბანი 
#2) მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ოთარი 
კვიმსაძე

15.11.18     
16.11.20

ჯამური 
მოპოვება       

6030 მ3
2010 კვ.მ



687 10000352

მდ. კისისხევზე „კისისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტეში, სოფ. 
კისისხევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გრანდი“
16.11.18     
17.11.19

ჯამური 
მოპოვება       

5400 მ3
1800 კვ.მ ვადა გაუვიდა

688 10000353

მდ. მტკვრის და მდ. 
გლდანისხევის შესართავთან, 
„მტკვრის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორია)

შპს „ტ და ს“ ს/კ 400164460  
16.11.18     
21.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
38 500 მ3

2.82 ჰა

ლიცN1004645-ის 
დუბლიკატი                    
10000313 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბადაგო“-მა

689 10000354

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კულაშის ტერიტორიაზე, 
კოსტავას ქუჩა #4

ფ/პ თეიმურაზ 
გოგიშვილი

19.11.18     
20.11.43

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

690 10000355

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
აგარის ტერიტორიაზე, 
კოსტავას ქუჩა #10

შპს „სტარტი“ ს/კ 402022805  
19.11.18     
20.11.23

4015 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

691 10000356

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭითაწყაროს ტერიტორიაზე)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
19.11.18     
20.11.43

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

692 10000357

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბულაჩაურის ტერიტორიაზე)

ააიპ „სენი-
კავკასიის 

გარემოსდაცვითი 
არასამთავრებო 
ორგანიზაციების 

ქსელი“

ს/კ 204419977  
19.11.18     
20.11.43

700 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



693 10000358

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიმის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ფუნდამენტი 
2018“

ს/კ 425057305
19.11.18     
20.11.43

12 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

694 10000360

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ცოტნე“ ს/კ 437976460  
19.11.18     
20.11.23

ჯამური 
მოპოვება       
102 990 მ3

34330 კვ.მ

695 10000365

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ყარაბულახის 
მიმდებარედ)

შპს „ქართული 
არყის კომპანია“

ს/კ 432543544  
21.11.18     
26.01.38

50 მ3/დღღ 0.07 ჰა

1001003 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზ გრუპი“-მა    
1004714 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჭიათურმანგანუმ 
ჯორჯია“-მ                       
1005064 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ტექნიკური ხარვეზი)

696 10000367

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარცხანაყანები)

შპს „სამშენებლო 
სამმართველო #3“

ს/ნ 221273903  
26.11.18     
03.02.27

4 მ3/დღღ 0.07 ჰა

შპს „საძირკველი“-ზე 
გაც.1000409 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება 

697 10000369

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში,დაბა 
აბასთუმნის ტერიტორიაზე, 
ასათიანის ქუჩა #19)

ფ/პ ნუნუ 
ფარემუზაშვილი

27.11.18     
28.11.43

13 700 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



698 10000370

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კომანდელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ფრიდონ 
ორდენიძე“

ს/კ 
34001003127   

27.11.18     
28.11.22

ჯამური 
მოპოვება       
56 400 მ3

18800 კვ.მ

699 10000371

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის, 
ავტომშენებლის ქუჩა #4 
(ნაკვეთი #2)

ფ/პ რევაზ ჩირაძე
27.11.18     
28.11.43

11 680 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

700 10000372

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
სამტრედიაში, სოხუმის ქუჩის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გივი უგულავა
27.11.18     
28.11.43

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

701 10000373

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბურჯიანი“ ს/კ 417891650  
27.11.18     
28.11.43

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

702 10000374

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სანავარდოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მინდია 
გუშკაშვილი

27.11.18     
28.11.23

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

703 10000375

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორგორას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

ს/კ 223352930  
27.11.18     
28.11.23

ჯამური 
მოპოვება       
163 080 მ3

54360 კვ.მ



704 10000376

მდ. „დიდი ლიახვის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „იბოლია“ ს/კ 217873031  
27.11.18     
28.11.23

ჯამური 
მოპოვება       
98 400 მ3

3.28 ჰა

705 10000377

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნიკორწმინდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჯეოტექინვესტი“

ს/კ 405040593   
27.11.18     
28.11.38

1080           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

706 10000378

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხაშურში, 
იმერეთის ქუჩაზე (ყოფილი 
სამხედრო ტერიტორია)

შპს „ვიპ ვოში“ ს/კ 443866014  
27.11.18     
28.11.25

1825           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

707 10000379

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თეზის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯორჯიან 
ბილდინგ გროუფ“

ს/კ 202268134  
27.11.18     
28.11.23

ჯამური 
მოპოვება       
183 600 მ3

61200 კვ.მ

708 10000380

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯორჯიან 
ბილდინგ გროუფ“

ს/კ 202268134  
27.11.18     
28.11.23

ჯამური 
მოპოვება       
99 990 მ3

33330 კვ.მ 



709 10000381

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახალციხეში, 
აბასთუმნის გზატკეცილის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ პავლე 
თელიაშვილი

27.11.18     
28.11.38

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

710 10000383

„გარდაბნის“ საცემენტე თიხის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნისიპალიტეტში, , ქ. 
რუსთავის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“ 
ს/კ 230866435  

29.11.18     
21.12.27

ჯამური 
მოპოვება       

4 155 731.68 ტ
26.92 ჰა

შპს „საქცემენტი“-ზე 
გაცემული 01015 
ლიცენზია 
გადაფორმდა                   
1000795 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ტექნომეტალი“-ს

711 10000384

„გარდაბნის“ საცემენტე თიხის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნისიპალიტეტში, , ქ. 
რუსთავის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს 
„ტექნომეტალი“

ს/კ 404973962  
29.11.18     
21.12.27

ჯამური 
მოპოვება       

1 316 846 ტ
6.2 ჰა

შპს „საქცემენტი“-ზე 
გაცემული 01015 
ლიცენზია 
გადაფორმდა                   
1000795 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
ჯორჯია“-მ

712 10000385

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სენაკში, 
ი.ჭავჭავაძის ქუჩაზე)

შპს „NOCHIOLE“ ს/კ 419987107  
29.11.18     
30.11.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

713 10000386

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის ტერიტორიაზე)

შპს „ციხედიდი“ ს/ნ 436042747  
29.11.18     
30.11.38

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



714 10000387

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის ტერიტორიაზე)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/კ 221267064  

29.11.18     
30.11.38

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

715 10000388

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაზარლოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „აბდურახმან 
ნაბიევი“

ს/კ 
12001071802   

29.11.18     
30.11.23

400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

716 10000389

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალუბნის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მიხეილ 
შეყრილაძე

29.11.18     
30.11.23

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

717 10000391

„ზემო ოსიაურის“ საღორღე 
ნედლეულის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზემო ოსიაურის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
03.12.18     
04.12.23

ჯამური 
მოპოვება       
132 510 მ3

18930 კვ.მ

718 10000392

„სააკაძის“ კონგლომერატის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734   
04.12.18     
05.12.28

ჯამური 
მოპოვება       
153 000 მ3

15300 კვ.მ



719 10000393

„ჟონეთის“ ტეშენიტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჟონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ტეშენიტი 
2018“

ს/კ 421276176  
05.12.18     
06.12.23

ჯამური 
მოპოვება       
45 650 მ3

9130 კვ.მ

720 10000394

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ყვარელში, 
ჭაბურღილის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

ს/კ 404427928  
05.12.18     
06.12.43

60 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

721 10000396

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება 
(ქ.თბილისში,ჩოდრიშვილის 
ქუჩის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მარინა 
მირცხულავა

06.12.18   

16.10.43

2 555 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა
10000290 ლიცენზიის 
ცვლილება (მარინეს 
ნაცვლად მარინა)

722 10000397

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, ფარნავაზის 
ქუჩა #36)

ფ/პ ირაკლი 
მდივანი

06.12.18     
07.12.43

2190 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

723 10000398

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
ჩოხატაურში, ლომტათიძის 
ქუჩის ტერიტორიაზე)

შპს „პაგიო“ ს/ნ 441994861  
06.12.18     
07.12.43

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

724 10000399
მდ. ილტოს ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ახმეტის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ბახტრიონი-
2012“

ს/კ 404418732  
06.12.18     
07.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
24 420 მ3

8140 კვ.მ



725 10000400

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შალაურის ტერიტორიაზე)

შპს „კოდი 
საფერავი“

ს/კ 405257859  
06.12.18     
07.12.23

13 194 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

726 10000401

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყაროს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კავთურა“ ს/კ 232578298  
07.12.18     
08.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
29 880 მ3

9960 კვ.მ

727 10000402

„ოფურჩხეთის“ ტეშენიტის (I  
და II უბანი) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის მიმდებარედ)

შპს „ნიუ 
ქონსთრაქშენ 

ქომპანი“
ს/კ 405305101  

10.12.18     
26.02.26

ჯამური 
მოპოვება       

82 367 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

1.84 ჰა

1003417 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლიზი“-მა                 
ლიც.1005477 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ ლევან მესხმა             
10000244 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „რამინ ესართია“-მ   

728 10000404

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ბადრი 
წერეთელი“

10.12.18     
11.12.19

ჯამური 
მოპოვება       

12 000 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

8000 კვ.მ ვადა გაუვიდა

729 10000405

მდ. ჭერმისხევის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „A&S 
International 

Group“
ს/კ 401977955  

10.12.18     
11.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
36 450 მ3

12150 კვ.მ



730 10000406

„ახლოლალოს“ ტუფის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახლოლალოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ისპანდიარ 
დამირჩიევი

10.12.18     
11.12.28

ჯამური 
მოპოვება       
139 140 მ3

46380 კვ.მ

731 10000407

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წეროვანის ტერიტორიაზე)

შპს „ლიონ 
ტრანსი“

ს/კ 401998889  
10.12.18     
11.12.23

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

732 10000408

„გამარჯვების“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „დიდოსტატი“ ს/კ 226524035  
10.12.18     
11.12.28

ჯამური 
მოპოვება      
129 448 ტ

323620 
კვ.მ

733 10000410

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას ქ. 
#18 (ნაკვეთი #5-2-2-1)

შპს „მეტალი“ ს/კ 412711846  
10.12.18     
11.12.43

18 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

734 10000411

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ნინოშვილის 
ქ. #2)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
10.12.18     
11.12.43

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



735 10000412

„გადიდის“ ტუფობრექჩიის 
(საშენი მასალა) მოპოვება 
(ვანის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გადიდის მიმდებარედ)

შპს „GORKEM“ ს/კ 401961524  
10.12.18     
27.04.23

ჯამური 
მოპოვება      
151 252 მ3

1.11 ჰა
1001139 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა ლეჟავამ

736 10000413

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

სს „ბადაგონი“ ს/კ 224624262  
12.12.18     
13.12.23

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

737 10000414

მდ. ცხენისწყალზე „ჩხენიშის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩხენიშის მიმდებარედ)

შპს „სერვის+“ ს/კ 405112186  
12.12.18     
22.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
150 468 მ3

5.20 ჰა
1004890 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რისოულა“-მ

738 10000415

„ფიროსმანის“ ქვიშის 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფიროსმანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „დიდგორი“ ს/კ 404380736  
13.12.18     
14.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
33 100  მ3

6620 კვ.მ

739 10000416

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საგურამოს ტერიტორიაზე)

შპს „სევსამორა 
ვილა“

ს/კ 404515404  
13.12.18     
14.12.23

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

740 10000417

„ვახას“ კირქვის (საღორღე 
ნედლეული) მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვახას (სოფ. სალხინო) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ შოთა გეგელია
13.12.18     
14.12.23

ჯამური 
მოპოვება       
47 370 მ3

15790 კვ/მ



741 10000418

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „არგო“ ს/კ 400151009  
13.12.18     
14.12.38

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

742 10000419

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
როხის ტერიტორიაზე)

ფ/პ რატი 
ორბელაძე

13.12.18     
14.12.43

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

743 10000420

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნავაზარის ტერიტორიაზე)

შპს „მისა 16“ ს/კ 436039387  
13.12.18     
14.12.38

1825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

744 10000421

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახალციხის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წნისის ტერიტორიაზე)

შპს „ემიგრანტი“ ს/კ 424072112  
17.12.18     
28.04.38

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1005404 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

745 10000422

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დაბა ჩოხატაურში, 
ლომთათიძის ქუჩაზე)

ფ/პ პაატა 
ოსეფაიშვილი

17.12.18     
18.12.43

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

746 10000423

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „გიგული 
ჯომარდაშვილი“

ს/კ 
43001031014   

17.12.18     
18.12.43

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



747 10000424

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ზეი“ Ltd ZEI ს/კ 436033383  
17.12.18     
18.12.38

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

748 10000425
მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ბაღდათის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ა(ა)იპ „ბაღდათის 
კეთილმოწყობის, 
დასუფთავების და 
მუნიციპალური 

სერვისების 
გაერთიანება“

17.12.18     
18.12.19

ჯამური 
მოპოვება       

560 მ3
560 კვ.მ ვადა გაუვიდა

749 10000426

მდ. იორზე „ხაშმი“-ს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარედ)

ფ/პ სვეტლანა 
ცისკარიშვილი

19.12.18     
09.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
99300  მ3

3.31 ჰა
1004252 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
პაატა ცისკარიშვილმა

750 10000427

მდ. იორზე „ხაშმი“-ს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარედ)

ფ/პ ვეფხია 
ცისკარიშვილი

19.12.18     
09.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
96 000 მ3

3.2 ჰა
1004252 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
პაატა ცისკარიშვილმა

751 10000428

მდ. აჭისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქედის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კორომხეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბიჭიკო ანთაძე
19.12.18     
21.09.22

ჯამური 
მოპოვება  

(ორივე უბანზე 
ერთად)        
66 000 მ3

2.58 ჰა

1004886 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „სალომე 
ვაშალომიძე-მ                  
1004917 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზაზა 
ჯავახიშვილმა                 
1005313 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)



752 10000429

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას ტერიტორიაზე)

შპს „ჯეო ბეტონი“ ს/კ 430034483   
20.12.18     
21.12.43

1095    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

753 10000430

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხაშურის 
ტერიტორიაზე)

შპს „გორმედი“ ს/კ 417876711  
20.12.18     
21.12.33

18 300    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

754 10000431

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ბუკიას ქუჩა 
#21ა (ნაკვეთი 1-1-1-1; ბუკიას 
ქუჩა #21-ის სამხრეთით 
(ნაკვ.#2-2)

ი/მ „ემზარი 
ჭეიშვილი“

ს/კ 
60003004375   

20.12.18     
21.12.43

7000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

755 10000432

„ბოლნისის“ ტუფის 
(მოსაპირკეთებელი) (უბანი 
სარაჩლო1) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტალავერის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კამარა გრუპ“ ს/კ 405045972  
21.12.18     
22.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
16 000 მ3

4000 კვ.მ

756 10000433

მდ. დომბურულას ხეობაში 
(ორი უბანი) სასარგებლო 
წიაღისეულის 
(„დომბურულას“ კვარცი) 
შესწავლა-მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღების მიმდებარედ)

შპს „კვარცი“ ს/კ 437978663  
24.12.18     
23.06.36

შესწავლა - 3 
წელი

17.54 
(ორივეზე

) ჰა

1003719 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „თამაზიტი“-მა

757 10000436

"ითავაზას"(უბანი #1) 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება(საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
არგვეთის მიმდებარე 
ტეიტორიაზე)

შპს „ქვიშის 
კარიერი“

ს/კ 439402022  
26.12.18     
07.08.28

ჯამური 
მოპოვება(უბან

ი#1)            
32 100 მ3

6420      
კვ.მ

10000125 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ფარსადან თოდაძემ



758 10000438

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბოდახევას მიმდებარედ)

შპს 
„განზომილება“

ს/კ 405212167  
26.12.18     
29.04.40

1095    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002494 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვაჟია კურცხალიამ

759 10000439
მდ. თვალთხევის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (ქ. 
საგარეჯოს მიმდებარედ)

შპს „ვილა-ესი“ ს/კ 438116049
26.12.18     
20.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
26 610  მ3

3.49 ჰა

1002862 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1005395 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვილაჯეო“-მ

760 10000440

„სააკაძის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის (სოფ. ახალსოფლის) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ინერტული 
მასალები და 
ლოჯისტიკა“

ს/კ 406151453  
26.12.18     
27.12.23

ჯამური 
მოპოვება       
148 700 მ3

14870 კვ.მ

761 10000441

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მელაურის (სოფ. მიწაბოგირა) 
მიმდებარედ)

შპს „ალათი“ ს/კ 204540835  
26.12.18     
27.12.23

240 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

762 10000442

„ახალიკის“ გამოფიტული 
გრანიტი (ღორღი) მოპოვება 
(წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ახალიკის (კოხტა) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „სინერგია+“ ს/კ 405186356  
26.12.18     
27.12.33

ჯამური 
მოპოვება       
252 630 მ3

28070 კვ.მ

763 10000443

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენ 7“ ს/კ 405296264  
27.12.18     
28.12.22

ჯამური 
მოპოვება       
49 470 მ3

16490 კვ.მ



764 10000444

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის (საქანდო) 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ვაჟა 
ტოპრაკაშვილი“

ს/კ 
31001033623

28.12.18     
29.12.38

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

765 10000445

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის ტერიტორიაზე)

შპს „შერი“ ს/კ 412698567  
28.12.18     
29.12.43

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

766 10000446

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის  
ტერიტორიაზე, 
კოპალეიშვილის ქ. #20)

ფ/პ ლეონტი 
პაპავა

28.12.18     
29.12.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

767 10000447

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კონდოლის ტერიტორიაზე)

სს „თელავის 
ღვინის მარანი“

ს/კ 231165627  
28.12.18     
29.12.23

350 000 
(შვიდივე 

ჭაბურღილზე 
ერთად) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

768 10000449

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაისუბნის  ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
ღვინიაშვილი

28.12.18     
29.12.43

350 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



769 10000450

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუხის  ტერიტორიაზე)

შპს „გრენდ ნათ“ ს/კ 220414852  
28.12.18     
29.12.43

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

770 10000451

„დარკვეთის“ კვარციანი 
ქვიშის მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარკვეთის ტერიტორიაზე)

შპს „იტავაზა 
მოტორსი“

ს/კ 439398493  
28.12.18     
05.12.25

ჯამური 
მოპოვება       
159 600  მ3

2.66 ჰა

1003166 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დარკვეთი-2009“-
მა

771 10000453

ვულკანური ფერფლის 
(საშენი მასალა) (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯას ტერიტორიაზე)

შპს „BIS“ ს/ნ 404925211  
28.12.18     
06.06.32

ჯამური 
მოპოვება      
478 967 მ3

4.88 ჰა

1000592 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი გუგუშვილს   
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
2 ოქტომბრის #21-
12/106183 წერილით

772 10000454

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, სააკაძის ქუჩა 
#6)

შპს „არგო“ ს/კ 238725411  
28.12.18     
29.12.43

2200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

773 10000455

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეჯვრისხევის (სოფ. 
კვარხითი) ტერიტორიაზე)

შპს „აგროგორი“ ს/კ 405248940  
28.12.18     
29.12.43

200 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

774 10000456

მდ. ჭერმისხევის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუკუზანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გია 
სამნიაშვილი

31.12.18     
01.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
21 480 მ3

7160 კვ.მ



775 10000457
მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ბაღდათის 
ტერიტორიაზე)

ა(ა)იპ „ბაღდათის 
კეთილმოწყობის, 
დასუფთავებისა 

და 
მუნიციპალური 

სერვისების 
გაერთიანება“

31.12.18     
01.01.20

ჯამური 
მოპოვება       

520 მ3
520 კვ.მ ვადა გაუვიდა

776 10000458

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქავთარაანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ივანე 
ქავთარაძე

31.12.18     
01.01.24

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

777 10000459

„მარნეულის“ (უბანი 
ჩრდილოეთი, ჩრდილო-
დასავლეთი) ბაზალტის 
(საღორღე ნედლეული) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარედ)

შპს „ზოდი 
სთოუნი“

ს/კ 400242830  
04.01.19     
29.11.37

ჯამური 
მოპოვება       
25 000  მ3

6250 კვ.მ
1005100 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„დანი“-მა

778 10000460

„მარნეულის“ (უბანი 
ჩრდილოეთი, ჩრდილო-
დასავლეთი) ბაზალტის 
(საღორღე ნედლეული) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარედ)

 შპს „დანი“        ს/კ 206170070  
04.01.19     
29.11.37

ჯამური 
მოპოვება       
183 970 მ3

46608 კვ.მ
1005100 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა   შპს 
„ზოდი სთოუნი“-ს

779 10000461

„ლეჟბადინის“ 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნუგეში“ ს/კ 416311002  
09.01.19     
10.01.39

ჯამური 
მოპოვება       
326 160 მ3

108720 
კვ.მ



780 10000462

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახალციხეში, 
„ჩგილი“, სასაზღვრო ნაწილის 
გვერდით ტერიტორიაზე)

ფ/პ ივანე ბერიძე
09.01.19     
10.01.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

781 10000463

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის ტერიტორიაზე)

ი/მ „თამაზ 
გონგლაძე“

ს/კ 
57001027174   

09.01.19     
10.01.44

3750 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

782 10000464

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„არაგვისპირის“  ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გონიო“ ს/კ 236037677  
09.01.19     
10.01.22

ჯამური 
მოპოვება       
37 980 მ3

12660 კვ.მ

783 10000465

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენისელის ტერიტორიაზე)

ფ/პ პაატა 
სარდალიშვილი

09.01.19     
10.01.24

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

784 10000466

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ლაგოდეხში, 
ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
ღვინიაშვილი

09.01.19     
10.01.44

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



785 10000467

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალგეთის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნამიკ 
დოვრუშოვი“

ს/კ 
28001007460   

09.01.19     
10.01.39

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

786 10000468

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაგიჭალის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ელდარ 
ჩობანიძე“

ს/კ 
16001011891   

09.01.19     
10.01.44

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

787 10000469

„ხომულის“ 
მარმარილოსმაგვარი კირქვის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხომულის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯია 
მაინინგ კო 
ლიმიტიდ“

10.01.19     
30.11.33

ჯამური 
მოპოვება       

2 409 000 მ3
48.18 ჰა

1001391 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#249/ს     
21.02.19წ.

788 10000471

მდ. პატარა ლიახვზე 
„მერეთის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტირძნისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი 
80“

11.01.19     
12.01.20

ჯამური 
მოპოვება       
10 290 მ3

3430 კვ.მ ვადა გაუვიდა

789 10000472

თერმული წყლის მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნოქალაქევის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბერთემი“ ს/კ 211400866  
11.01.19     
23.09.36

დღე-ღამეში    
700 მ3       

0.14 ჰა

1000203 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10000364 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ირაკლი სოხაძემ

790 10000473

„კათნატუს“ ანდეზიტ-
დაციტის ღორღის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კათნატუს მიმდებარე 
ტერიტორია)

ფ/პ ვიკტორ 
მზიკიანი

14.01.19     
15.01.22

ჯამური 
მოპოვება       
31 890 მ3

10630 კვ.მ



791 10000475

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ინერტი“ ს/კ 436032428  
14.01.19     
15.01.24

ჯამური 
მოპოვება       
81 000 მ3

27000 კვ.მ

792 10000476

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თელავის 
ტერიტორიაზე)

შპს „კახური“ ს/კ 231244230  
14.01.19     
15.01.24

2500  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

793 10000477

„ახალი სამგორის“ თიხა-
თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სამგორის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გინუ“ ს/კ 416312939  
14.01.19     
15.01.29

ჯამური 
მოპოვება       

81 766 (ექვსივე 
უბანზე ერთად) 

ტ

204412 
კვ.მ

794 10000478

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ალვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „პ.ბ. ალაზანი“
14.01.19     
15.01.20

ჯამური 
მოპოვება       

3705 მ3
2470 კვ.მ ვადა გაუვიდა

795 10000479

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ყვარელის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თამაზ 
პარუნაშვილი

14.01.19     
15.01.24

60 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

796 10000480

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, სოხუმის ქუჩა 
#30)

ი/მ „გოგი ნანავა“
ს/კ 
19001075638

14.01.19     
15.01.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



797 10000481

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის ტერიტორიაზე)

შპს „გოლდ 
დაფნა“

ს/კ 439867690  
15.01.19     
16.01.44

500 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

798 10000482

მდ. მაშავერაზე „ქვეშის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვეშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გ & კ 
ტექნოლოგი“

ს/კ 425357295  
16.01.19     
17.01.24

ჯამური 
მოპოვება       

138 900 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.63 ჰა

799 10000483

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩა, სესავევი 3, #1)

ფ/პ ავთანდილ 
წითელაშვილი

16.01.19     
17.01.44

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

800 10000484

წყარო „ზმეინიდან“ 
მიწისქვეშა მინერალური 
(თერმული) წყლის (გარეგანი 
მოხმარების სამკურნალო 
აბაზანები) მოპოვება 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
აბასთუმნის ტერიტორიაზე)

შპს „ცისარტყელა“ ს/კ 405289094  
17.01.19     
18.01.44

54 750  
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე ) ჰა

საბანკო გარანტიის 
დოკუმენტი 2019 წლის 
4 თებერვლის 
განცხადების თანახმად 
ინვესტიცია - 3000000 
ლარის დახარჯვა 
17.01.2023 წლამდე

801 10000486

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საკეციას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „გიორგი 
მიქიაშვილი“

21.01.19     
22.01.20

ჯამური 
მოპოვება       

9165 მ3
3055 კვ.მ ვადა გაუვიდა



802 10000488

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის  
ტერიტორიაზე, ნინო 
ჯავახიშვილის ქუჩა #1)

შპს 
„აკად.გ.ჩაფიძის 

სახელობის 
გადაუდებელი 
კარდიოლოგიის 

ცენტრი“

ს/კ 202051876  
22.01.19     
23.01.44

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

803 10000489

მდ. ჩხერიმელას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდვაკეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

22.01.19     
23.01.20

ჯამური 
მოპოვება       

10 755 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

7170 კვ.მ ვადა გაუვიდა

804 10000490

მდ. ჩხერიმელას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვების (სოფ. დიდვაკე) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
22.01.19     
23.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
20 655 მ3

13770 კვ.მ

805 10000491

მდ. ჩხერიმელას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯაფარაულის (დაბა 
ხარაგაული) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

22.01.19     
23.01.20

ჯამური 
მოპოვება       
10 830 მ3

7220 კვ.მ ვადა გაუვიდა

806 10000492

მდ. წყალწითელას ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
22.01.19     
23.01.24

ჯამური 
მოპოვება       

152 610 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

50870 კვ.მ

807 10000493

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
22.01.19     
23.01.24

ჯამური 
მოპოვება       

326 050 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

108686 
კვ.მ



808 10000494

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„არაგვისპირის“ და 
„ანანურის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარედ)

შპს „ქვაკუთხედი 
2013“

ს/კ 404454201  
22.01.19     
12.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
28 300 მ3

1.11 ჰა

1004848 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გლობალ 
ბიზნესი“-მა

809 10000495

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქებაანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კავთურა“ ს/კ 232578298  
22.01.19     
23.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
24 630 მ3

8210 კვ.მ

810 10000496

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სვენეთის (ბერბუკის) 
ტერიტორიაზე)

უცხ.საწ.ფილ. „სს 
სტიმორ 

ასოსიატეს ს.ა. 
წარმომადგენლობ
ა საქართველოში“

ს/კ 202450837  
22.01.19     
23.01.26

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

811 10000497

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჭიათურის  
მუნიციპალიტეტში, საჩხერის 
გზატკეცილი #16)

ფ/პ ბადრი 
სამხარაძე

22.01.19     
23.01.29

900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

812 10000498

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორიაზე)

შპს „გეგუთი 2005“ ს/კ 221286481  
22.01.19     
23.01.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



813 10000499

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარცხანაყანევის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ვესთ სთარ“ ს/კ 412733092  
22.01.19     
23.01.44

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

814 10000500

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩა, 9 
ჩიხი, ნაკვეთი #6)

ი/მ „ნანული 
გოგსაძე“

ს/კ 
60003012086   

22.01.19     
23.01.44

7500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

815 10000501

„ეფრემოვკას“ ანდეზიტ-
დაციტის (ღორღი) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში,  სოფ. 
ეფრემოვკას (სოფ. სამება) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

ს/კ 223352930   
22.01.19     
23.01.29

ჯამური 
მოპოვება       
132 200 მ3

26440 კვ.მ

816 10000502

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
თაბუკაშვილის ქ. #117-ის 
ჩრდილოეთით)

ი/მ „დავითი 
ციბაძე“

ს/კ 
60001040656   

22.01.19     
23.01.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

817 10000503

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ წალენჯიხის  
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩა #34)

ი/მ „თენგიზ 
კალანდია“

ს/კ 
51001011206   

22.01.19     
23.01.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



818 10000504

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სენაკის  
ტერიტორიაზე, ი.ჭავჭავაძის 
ქუჩა #6)

შპს „გოლდ-ოილ“ ს/კ 439867841  
22.01.19     
23.01.44

3000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

819 10000505

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხონის  
ტერიტორიაზე, ი.ჭავჭავაძის 
ქუჩა #107)

შპს „ხონის 
მეფრინველეობის 

ფერმა“
ს/კ 444959868

22.01.19     
23.01.44

300  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

820 10000506

„ლესას“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლესას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ერთობა“ ს/კ 415091260  
24.01.19     
25.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
23 440 მ3

2930 კვ.მ

821 10000507

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სენაკის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნოსირის ტერიტორიაზე)

ამხანაგობა 
„აგროკოლხიდა“

ს/კ 239898143  
24.01.19     
25.01.44

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

822 10000509

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, ბაქოს ქუჩა 
#55, ბაქოს ქუჩა #53)

შპს „რივერს 
ზუგდიდი“

ს/კ 420427871  
24.01.19     
25.01.44

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

823 10000510

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას 
ქუჩა #20 (ნაკვეთი #1-4)

ი/მ „გოჩა 
იამანიძე“

ს/კ 
60001004033 

24.01.19     
25.01.44

10000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



824 10000511

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის  
ტერიტორიაზე, თრიალეთის 
ქუჩა #8ა)

ფ/პ მირზა 
ჯინჭარაძე

24.01.19     
25.01.44

2600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

825 10000512

მდ. დიდი ლიახვის 
ლოდნარის (ზედაპირული 
აკრეფვა, სხვა საშენი მასალა) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეღვრეკისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ აკაკი 
ზერეკიძე

28.01.19     
29.01.20

ჯამური 
მოპოვება       

939 მ3
18780 კვ.მ ვადა გაუვიდა

826 10000513

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძეგვის მიმდებარედ)

შპს „ფენიქსი“
24.01.19     
25.01.20

ჯამური 
მოპოვება       
11 955 მ3

7970 კვ.მ ვადა გაუვიდა

827 10000514
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ჯიმასტარო“ ს/კ 412724020  
28.01.19     
29.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
32 730 მ3

10910 კვ.მ

828 10000515

მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დონას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ანზორი 
ბაინდურაშვილი

28.01.19     
29.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
16 890 მ3

5630 კვ.მ



829 10000516

მდ. ქსანზე „ქსნის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარედ)

შპს „ჯორჯიან 
ბილდინგ გროუფ“

28.01.19     
11.12.19

ჯამური 
მოპოვება       

42 748.13 მ3
2.67 ჰა

1002179 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კავკაზ ცემენტ 
ჯორჯია“-მა                     
ვადა გაუვიდა

830 10000517

მდ. ბჟუჟის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო მაკვანეთის (სოფ. 
კვირიკეთი) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ელიკო 
გურული

29.01.19     
18.07.21

ჯამური 
მოპოვება       
33 840 მ3

11280 კვ.მ
10000065 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ რევაზ ქადაგიძემ

831 10000518

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კულაში, თამარ მეფის ქუჩა 
#23)

ი/მ „გია 
კიკაჩეიშვილი“

ს/კ 
37001006442   

29.01.19     
30.01.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

832 10000519

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი 
2003“

ს/კ 212811965  
29.01.19     
30.01.44

2555 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

833 10000520

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ბროსეს ქუჩა 
#9)

ფ/პ მადონა 
ბასილაძე

29.01.19     
30.01.44

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

834 10000521

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის ტერიტორიაზე)

შპს „თორი“ ს/კ 419993181  
29.01.19     
30.01.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



835 10000523

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუმბრას ტერიტორიაზე)

ი/მ „კახა უგლავა“
ს/კ 

59001012962   
30.01.19     
31.01.44

8000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

836 10000524

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
სამტრედიაში, წერეთლის 
ქუჩაზე)

შპს „ვერძი“ ს/კ 238729195  
31.01.19     
01.02.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

837 10000526

„პერევის“ კერამიკული თიხის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პერევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „დავითი“ ს/კ 439416348  
01.02.19     
02.02.29

ჯამური 
მოპოვება       

68 112 ტონა
8600 კვ.მ

ვალდებულება - 
ინვესტიცია 250000 
ლარი - 01.02.2021 
წლამდე                            
ახლავს საბანკო 
გარანტია

838 10000527

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას  ტერიტორიაზე)

სს „მეგობრების 
მარანი“

ს/კ 204576529  
04.02.19     
29.12.23

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
10000448 ლიცენზიის 
ტექნიკური ხარვეზის 
გასწორება

839 10000529

„ეკლარის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) (უბანი 
#2) მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კონტაქტი“ ს/კ 412691546  
05.02.19     
06.02.24

ჯამური 
მოპოვება       
25 470 მ3

8490 კვ.მ

იჯარით გადასცა შპს 
„ქეფასტონე“-ს (ს/კ 
439401309, საჩხერე, 
სოფ. დუნთა) 2019 
წლის 26 ივნისიდან 3 
წლის ვადით                    



840 10000530

„მენჩაერის“ ტორფის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაშბაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლაგი 21“ ს/კ 406165956  
05.02.19     
06.02.23

ჯამური 
მოპოვება       

10 856 ტონა
19920 კვ.მ

841 10000531

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შარდომეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ამბროლაურის 
ავტოგზა #10“

ს/კ 222934243  
05.02.19     
06.02.24

ჯამური 
მოპოვება       

80 250 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

26750 კვ.მ

842 10000532

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსხმის მიზნით 
სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატახტრის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე 
(ჭაბურღილები #1 და #2)

სს „კოკა-კოლა 
ბოთლერს 
ჯორჯია“

ს/კ 201948063  
07.02.19     
08.02.44

510 000 (ორივე 
ჭაბურღილზე 
ერთად) #1-ზე 

5000 -
(ჩამოსხმის 
მიზნით, 250 

000 - 
სამეწარმეო; #2-

ზე 5000 - 
ჩამოსხმის 
მიზნით, 250 

000 (სამეწარმეო 
)მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

843 10000533

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის  
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩა 
#16 (ნაკვეთი 2-2-1-1)

შპს „ნატახტარის 
სადისტრიბუციო 

კომპანია“
ს/კ 412696809

07.02.19     
08.02.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

844 10000534

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სენაკის  
ტერიტორიაზე, აკაკი ხორავას 
ქუჩა #1)

შპს „ბეღელი-2011“ ს/კ 439861053  
07.02.19     
08.02.44

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



845 10000535

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის  
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩა #1)

შპს „მუხები“ ს/კ 230037634  
08.02.19     
09.02.44

2920 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

846 10000536

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინგირის ტერიტორიაზე)

შპს „ჯეო-ნათსი“ ს/კ 419999247  
08.02.19     
09.02.44

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

847 10000537

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/კ 221267064  

08.02.19     
09.02.24

ჯამური 
მოპოვება       
219 180 მ3

73060 კვ.მ

848 10000538

„დარჩელის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თი-ენ-თი 
კარიერი“

ს/კ 445511063  
11.02.19     
12.02.24

ჯამური 
მოპოვება       
93 480 მ3

31160 კვ.მ

849 10000539

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი-
იქსი“

ს/კ 412733626  
11.02.19     
12.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
59 040 მ3

19680 კვ.მ



850 10000540

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ინერტი“ ს/კ 436032428  
11.02.19     
12.02.24

ჯამური 
მოპოვება       
74 100 მ3

24700 კვ.მ

851 10000541

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რიყე 2012“ ს/კ 400046856  
12.02.19     
18.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
77 400 მ3

2.58 ჰა

1004280 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლაშა 
ქურასბედიანმა

852 10000542

„გოდოგანის“ 
(მოსაპირკეთებელი) კირქვის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოდოგანის მიმდებარედ)

შპს „ბრითიშ 
ჯორჯიან 

პორტლანდ“
ს/კ 405289593  

12.02.19     
25.10.24

ჯამური 
მოპოვება       
73 600 მ3

1.84 ჰა

1001953 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1002120 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კამარა გრუპ“-მა  
1005465 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მერაბ ზედაშიძემ

853 10000543

მდ. ცხენისწყალზე 
„ქოლობნის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩხენიშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კლარა და 
კომპანია“

ს/კ 438730802  
18.02.19     
19.02.22

ჯამური 
მოპოვება       

31 860 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

10620 კვ.მ

854 10000544

„სალხინოს“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მარტ-სტოუნ“ ს/კ 402105299  
18.02.19     
19.02.24

ჯამური 
მოპოვება       
42 570 მ3

28380 კვ.მ



855 10000545

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯი თი ემ 
გრუპ“

ს/კ 404882383   
18.02.19     
19.02.24

ჯამური 
მოპოვება       
103 950 მ3

856 10000546

მდ.ასლანკას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
იფნარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ატო თამლიანი
18.02.19     
05.10.19

ჯამური 
მოპოვება       
8 175 მ3 

2 725      
კვ.მ

10000248 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ 
ტატიშვილმა                    
ვადა გაუვიდა

857 10000547

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, ჭანტურიას 
ქუჩა #4)

ფ/პ ოლეგ კაპანაძე
ს/კ 

18001011234   
19.02.19     
20.02.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

858 10000548

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიხაურის ტერიტორიაზე)

შპს „გიგილუ“ ს/კ 437065097
19.02.19     
20.02.44

700 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

859 10000549

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გარდაბნის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზაქარია 
ისკანდაროვი

19.02.19     
20.02.44

1277.5 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



860 10000550

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაკლიის ტერიტორიაზე)

შპს „სამთო 
კომპანია 

ფარავანპერლიტი“
ს/კ 204979292  

19.02.19     
20.02.44

50 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

861 10000551

„იჯარეთის“ ანდეზიტ-
ბაზალტის (ღორღი) მოპოვება 
(ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იჯარეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ანტონ 
პარუნაშვილი

19.02.19     
20.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
29 640 მ3 

7410 კვ.მ

862 10000552

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. 
№49ა, ნიკეას ქ. #48 
დასავლეთით (ნაკვ.#02/569)

ფ/პ დემური ვეკუა
19.02.19     
20.02.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

863 10000553

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საგარეჯოს  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თოხლიაურის ტერიტორიაზე)

შპს „DS AGRO“ ს/კ 404989401
19.02.19     
20.02.44

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

864 10000554

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუჭატანის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
ჯაგიევი

19.02.19     
20.02.24

100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

865 10000555

მდ. თერგზე "კობი"-ს ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ყაზბეგის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კობის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს 
„კავკასავტომაგის

ტრალი“
ს/კ 238109202  

19.02.19     
20.02.21

ჯამური 
მოპოვება       
16 020 მ3

8010 კვ.მ



866 10000557

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, კ. 
გამსახურდიას ქუჩა #33)

ფ/პ უჩა 
მაჭარაშვილი

19.02.19     
20.02.44

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

867 10000558

„კურსების“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოხომირას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლოლაშენი 
2009“

ს/კ 205275183  
19.02.19     
20.02.34

ჯამური 
მოპოვება       
128 900 მ3

12890 კვ.მ

868 10000559
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დაბა ასპინძის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ახალშენი“
19.02.19     
20.02.20

ჯამური 
მოპოვება       
13 020 მ3

8680 კვ.მ
გაუქმდა ბრძ.#1116/ს 
03.09.19წ.

869 10000560

„ქარიანის“ ვულკანური 
ფერფლის მოპოვება 
(დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქარიანის მიმდებარედ)

შპს „ქარიანი-10“ ს/კ 428884898  
19.02.19     
02.04.34

ჯამური 
მოპოვება      
108 000 მ3

0.72 ჰა 

1001525 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
დაშგინ 
გიულმამედოვმა             
1003684 ლიცენზიის 
ცვლილება (რესურსის 
დასახელება)                    
1003777 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ირაკლი



870 10000561

მდ. ბჟუჟას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვირიკეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ჯიმი კვაჭაძე“
19.02.19     
15.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
15 330 მ3

5110 კვ.მ

1002556 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კოკო კომპანია“-მ          
1002835 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „ორბი ბეტონი“-ს     
1003595 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაალ კუჭავამ                  
1005236 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ შალვა კიზირიამ   
1005350 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ალექსანდრე 
ბალავინოვი“-მა             

871 10000563

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩიხას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზა“ ს/კ 239397899  
21.02.19     
22.02.22

ჯამური 
მოპოვება       

36 540 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

12180 კვ.მ

872 10000564
მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ სენაკის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „აისი-2005“
21.02.19     
22.02.20

ჯამური 
მოპოვება       

735 მ3
490 კვ.მ ვადა გაუვიდა

873 10000566

"ითავაზას"(უბანი #1) 
კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება(საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
არგვეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯეო კვარცი“ ს/კ 239406380  
25.02.19     
07.08.28

ჯამური 
მოპოვება 
(უბანი#1)       
70 050 მ3

14 010     
კვ.მ

10000125 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ქვიშის კარიერი“-ს        
10000437 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ფარსადან 
თოდაძემ 

874 10000567

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დგარი-2005“ ს/კ 218043301  
27.02.19     
08.06.36

დღე-ღამეში    
20 მ3       

0.14 ჰა
1000121 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



875 10000568

„მეტეხის“ სააგურე თიხის (I 
და II უბანი) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „კერამიკა ელ 
ტორენტე+“

ს/კ 405303005   
27.02.19     
26.01.36

ჯამური 
მოპოვება       

1411200 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

94.08 
(ორივეზე

)ჰა

1003329 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კერამიკა ელ 
ტორენტე“-მ

876 10000569

„მეტეხის“ სააგურე თიხის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეტეხის მიმდებარედ)

შპს „კერამიკა ელ 
ტორენტე+“

ს/კ 405303005  
27.02.19     
31.12.25

ჯამური 
მოპოვება       
157 750 მ3

6.31 ჰა

1003267 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კერამიკა ელ 
ტორენტე“-მ

877 10000570

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქუჩა #86ა)

შპს „დინა“ ს/კ 212678734  
27.02.19     
28.02.44

2500  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

878 10000571

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხობის 
ტერიტორიაზე, ცოტნე 
დადიანის ქ. #123)

ი/მ „მერაბი 
ჭიჭინაძე“

ს/კ 
58001004614   

27.02.19     
28.02.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

879 10000573

„რუსთავის“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. რუსთავის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რუსთავი“ ს/კ 223103941  
27.02.19     
28.02.24

ჯამური 
მოპოვება       

8280 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4140 კვ.მ

880 10000574

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს და სოფ. 
სართიჭალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მილენიუმ 
მაინინგი“

ს/კ 404506209  
01.03.19     
02.03.24

ჯამური 
მოპოვება       
321 000 მ3

107000 
კვ.მ



881 10000575

"ხრამის"(უბანი თამარისი) 
ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.დიდი ბეგლარის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს "ტექნო ქრაშერ 
ჯორჯია"

ს/ნ 434167545
04.02.19     
30.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
33 530 მ3 

16 765     
კვ.მ

10000314 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

882 10000576

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან კაპანაძე
04.03.19     
05.03.44

2920 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

883 10000577

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სამების (გუნია-კალა) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „სინერგია+“ ს/კ 405186356  
04.03.19     
05.03.24

ჯამური 
მოპოვება       
20 100 მ3

3350 კვ.მ

884 10000578

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, 
კონსტიტუციის ქუჩა #5)

შპს „ვერძი“ ს/კ 238729195  
04.03.19     
05.03.44

6000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

885 10000579

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზირი (ყოფილი მშენებლის 
ქუჩა #10 (ნაკვეთი #7)

შპს „ჯეომეტალ“ ს/კ 412729775  
04.03.19     
05.03.44

8000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

886 10000580

„ხოსპიოს“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხოსპიოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლეილა 
მურადიანი“

ს/კ 
07001009874   

04.03.19     
05.03.21

ჯამური 
მოპოვება       

1875 მ3
625 კვ.მ



887 10000582

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის ტერიტორიაზე)

შპს 
„როდოპოლისი“

ს/კ 412705112  
04.03.19     
05.03.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

888 10000583

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფშკვითის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „იმედი-77“ ს/კ 221302016  
04.03.19     
05.03.44

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

889 10000584

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ეწერის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ანდრო 
ეფრემიძე“

ს/ნ 
37001004874   

04.03.19     
05.03.44

600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

890 10000585

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ასპინძის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიზაბავრას ტერიტორიაზე, 
„ვენახები“)

ფ/პ ლია 
ზურაბაშვილი

04.03.19     
05.03.29

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

891 10000586

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სენაკში, 
წერეთლის ქუჩაზე)

ფ/პ გიორგი 
პირტახია

04.03.19     
05.03.44

2160 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



892 10000587

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სან-გეო“ ს/კ 436039546  
05.03.19     
27.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
58 800 მ3

1.96 ჰა
10000522 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბ.კ ინვესტი“-მა

893 10000588

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
ტერიტორიაზე, ასპპინძის ქ. 
#12-12ა)

შპს „სამცხე-2012“ ს/კ 424066110   
05.03.19     
05.07.40

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002719 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან აბულაძემ

894 10000589

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ქაზიმ 
კურბანოვი

05.03.19     
02.08.32

ჯამური 
მოპოვება      
202 000 მ3

4.04 ჰა

1000747 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10000470 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზოხრაბ ასლანოვმა 
გაუქმდა ბრძ.#1095/ს 
22.08.19წ.

895 10000590

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქ. №22)

შპს „ლიბერტასი“
07.03.19     
10.10.39

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001892 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#139/ს 
06.02.20წ.

896 10000591

მდ. ცხენისწყალის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩხენიშის მიმდებარედ)

შპს „სერვის+“ ს/კ 405112186   
07.03.19     
22.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
131 300 მ3

4.71 ჰა

1004889 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10000485 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რისოულა“-მ

897 10000592

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაბაკევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სერვის+“ ს/კ 405112186  
07.03.19     
23.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
457 380 მ3

152460 
კვ.მ

1005277 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რისოულა“-მ



898 10000593

„კურსების“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურსების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ინოვაციური 
სამშენებლო 
კომპანია“

ს/კ 405026458  
11.03.19     
12.03.29

ჯამური 
მოპოვება       
135 100 მ3

13510 კვ.მ

899 10000594

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სამების (გუნია-კალა) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „სინერგია+ ს/კ 405186356
11.03.19     
12.03.24

ჯამური 
მოპოვება       
23 750 მ3

4750 კვ.მ

900 10000595

„ახალაკის“ გამოფიტული 
გრანიტის (ღორღი) მოპოვება 
(წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ახალიკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სინერგია+ ს/კ 405186356  
11.03.19     
12.03.23

ჯამური 
მოპოვება       
46 320 მ3

15440 კვ.მ

901 10000596

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ემზარ 
სანებლიძე

11.03.19     
12.03.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

902 10000597

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შალაურის ტერიტორიაზე)

შპს „ილა“   ს/კ 431166383 
11.03.19     
12.03.24

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

903 10000598

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორის 
ტერიტორიაზე, სუხიშვილის 
ქუჩა #35)

ფ/პ დავით პაიჭაძე
11.03.19     
12.03.44

14 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



904 10000599

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის  
ტერიტორიაზე, პეტრე 
ქავთარაძის ქუჩა #22)

შპს „უნივერსი 
2017“

ს/კ 405204540  
11.03.19     
12.03.44

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

905 10000600

„გუნია-კალას“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გუნია-კალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
გიგოშვილი

11.03.19     
12.03.24

ჯამური 
მოპოვება       
17 800 მ3

3560 კვ.მ

906 10000601
მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ზესტაფონის 
ტერიტორია)

ფ/პ გივი 
სარალიძე

11.03.19     
29.06.19

ჯამური 
მოპოვება       
30 043 მ3

1.12 ჰა

1004661 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვახტანგი 
ყანჩაველმა                       
1005351 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბექა“-მ                      
1005519 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს იმერ ტრანს

907 10000602

მდ. მტკვარზე „ამბაროვკის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ამბაროვკის მიმდებარედ) 

შპს „სითი 
დეველოპმენტი“

11.03.19     
03.09.19

ჯამური 
მოპოვება       

78 563.45 მ3
3.3 ჰა

1001766 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა     შპს 
„გზამშენი“-მა              
1002383 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სითი 
დეველოპმენტი“-მა   
1004694 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გივი შარიქაძემ    
1004759 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა

908 10000603

„ხორენიას“ ანდეზიტებისა და 
ანდეზიტ-დაციტების (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორენიას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ არა მანასიანი
12.03.19     
13.03.21

ჯამური 
მოპოვება       

5100 მ3
1700 კვ.მ



909 10000604

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორია, გორგასლის ქ. 
№9)

ფ/პ გიორგი 
კილაძე“

12.03.19     
29.10.39

 7300           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002002 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „თამაზ კილაძე“-მ 
(მემკვიდრეობით)

910 10000605

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის ტერიტორიაზე, 
ნოვოროსისკი-თბილისის 
საავტ. გზის 892-ე კმ)

შპს „სილქ 
როუდი“

ს/კ 226571661   
18.03.19     
19.03.44

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

911 10000606

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კავთისხევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სმ ჯგუფი“ ს/კ 405062818  
20.03.19     
21.03.23

ჯამური 
მოპოვება       
47 190 მ3

15730 კვ/მ

912 10000607

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„არაგვისპირის“ და 
„ანანურის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გონიო“ ს/კ 236037677  
20.03.19     
21.03.20

ჯამური 
მოპოვება       

9690 მ3
9690 კვ.მ ვადა გაუვიდა

913 10000608

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალას ტერიტორიაზე)

შპს „ჩირინა“ ს/კ 203842137  
20.03.19     
21.03.44

43 800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

914 10000610

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტყაჩირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მზია სიგუა
20.03.19     
21.03.23

ჯამური 
მოპოვება       

78 090 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

26030 კვ.მ



915 10000611

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლევან 
გაგნიძე“

ს/კ 
57001011001   

20.03.19     
21.03.44

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

916 10000612

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ხოდაშენის 
ტერიტორიაზე)

ა(ა)იპ 
„ბიოლოგიურ 
მეურნეობათა 

ასოციაცია ელკანა“

ს/კ 201950898  
20.03.19     
21.03.44

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

917 10000613

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახალციხეში, 
აბასთუმნის გზატკეცილის 
ტერიტორიაზე)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლიუმი“
ს/კ 202352514  

20.03.19     
21.03.39

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

918 10000614

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება ოზურგეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სობელი“ ს/კ 437070946
20.03.19     
21.03.24

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

919 10000615

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გავაზის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ რამაზი 
ხატიაშვილი

20.03.19     
21.03.24

30 000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

920 10000616

„ოხომირას“ ტეშენიტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოხომირას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „რამინ 
ესართია“

ს/კ 
62003000973   

20.03.19     
21.03.29

ჯამური 
მოპოვება       
99 600 მ3

19920 კვ.მ



921 10000617

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მისაქციელის ტერიტორიაზე)

შპს „გრინ 
ვილიჯი“

ს/კ 404389791
20.03.19     
21.03.34

7000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

922 10000618

მდ. მაშავერას მარჯვენა და 
მარცხენა ნაპირზე ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კიანეთის ტერიტორიაზე)

შპს „გ&კ 
ტექნოლოგი“

ს/კ 425357295  
22.03.19     
20.09.26

ჯამური 
მოპოვება       
100 000 მ3

5,86 ჰა

00317 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „სარქის სააკოვი“-
მა

923 10000619

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „იმერეთი“ ს/კ 212673356  
22.03.19     
22.11.39

5475    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002106 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზელმიხანი 
გიორგაძემ

924 10000620

მდ. სუფსაზე „ნაგომარის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაგომარის მიმდებარედ)

შპს „გურია 
რესურს ჯგუფი“

ს/კ 437062223  
22.03.19     
06.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
287 700 მ3

9.59 ჰა

შპს „კოკო კომპანია“-
ზე გაცემული #1002508 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება   2019 წლის 
12 დეკემბრის 
განჩინება   ვადა 
გაუვიდა 

925 10000621

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის ტერიტორიაზე)

შპს 
„ქინძმარაულის 

მარანი“
ს/კ 241565891

22.03.19     
23.03.24

120 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

926 10000622

მდ. გუჯარეთის წყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
წაღვერის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი-4“ ს/კ 226153239  
22.03.19     
23.03.20

ჯამური 
მოპოვება       

5265 მ3
3510 კვ.მ ვადა გაუვიდა



927 10000623

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე)

შპს „ოქროს 
ბიბილო“

ს/კ 436035121  
22.03.19     
23.03.29

100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

928 10000624

„დურნუკის“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ვალიკო 
გოგიანი“  

ს/კ 
28001016616   

22.03.19     
01.02.34

ჯამური 
მოპოვება       
36 000 მ3

9000 კვ.მ
10000525 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ნიაზი ზეინალოვი“-მა

929 10000625

„დურნუკის“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნიაზი 
ზეინალოვი“

ს/კ 
28001000914  

22.03.19     
01.02.34

ჯამური 
მოპოვება       

127 880 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

31970 კვ.მ
10000525 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ვალიკო გოგიანი“-ს

930 10000626

მდ. ნატანებზე „ოზურგეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მელექედურის მიმდებარედ)

შპს „გურია 
რესურს ჯგუფი“

25.03.19     
29.10.19

ჯამური 
მოპოვება      
303 000 მ3

10.1 ჰა

შპს „კოკო კომპანია“-
ზე გაცემული #1001996 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება    ვადა 
გაუვიდა

931 10000627

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ემინალი 
ალეკპეროვი

25.03.19     
26.03.29

ჯამური 
მოპოვება       
205 000 მ3

41000 კვ.მ



932 10000628

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ანანურისა“და არაგვისპირის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პავლეურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გონიო“ ს/კ 236037677  
25.03.19     
26.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
38 910 მ3

12970 კვ.მ

933 10000629

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გარდაბნის 
ტერიტორიაზე თბილსრესის 
დასახლებაში)

ფ/პ ტახის 
ორუჯევი

25.03.19     
26.03.39

2500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

934 10000630
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი-
იქსი“

ს/კ 412733626  
25.03.19     
26.03.24

ჯამური 
მოპოვება       
109 500 მ3

36500 კვ.მ

935 10000631

„ყაჩაღანის“ კირქვის 
(მშენებლობაში, საცემენტე 
ნედლეული) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყაჩაღანის მიმდებარედ)

შპს „ელ-ეს 
ცემენტი“

ს/კ 404574411  
25.03.19     
24.12.35

ჯამური 
მოპოვება       

2 517 500 ტ
10.07 ჰა

1003238 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აი პი ცემენტი“-მა

936 10000632

ნახეჩის ხევის ფერდობზე 
მინერალური წყაროს წყლის 
მოპოვება (ქ.ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ თემურ 
მირზიკაშვილი

ს/ნ 
45001000969 

26.03.19     
18.03.30

0,25 მ3/დღღ 0,07 ჰა

100838 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ირაკლი 
მირზიკაშვილმა  
(მემკვიდრეობით)          
იჯარით გადასცა შპს 
„ჯორჯიან მინერალ 
ვოთერ“-ს (ს/ნ 
405325367 თბილისი



937 10000634

მდ. ქსანზე „აღიანის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „გზა 2015“ ს/კ 404491126  
27.03.19     
05.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
97 470 მ3

32540 კვ.მ

1004527 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა            
შპს „ელიტ 
ჰოლდინგი“-ს                 
10000335 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნუგზარ 
პეპანაშვილმა     

938 10000633

„იდუმალას“ თიხის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. იდუმალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს 
„საქენერგორემონ

ტი“
ს/კ 236037962  

27.03.19     
20.02.24

ჯამური 
მოპოვება       
75 690 მ3

25230 კვ.მ
10000556 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მტკვარი ჰესი“-მა

939 10000635

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირის 
მიმდებარედ)

შპს „გრინ 
სთოუნი“

27.03.19     
13.12.19

ჯამური 
მოპოვება       
21 400 მ3

1.07 ჰა

1004134 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბეტლაინი“-მა     
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
15 ივლისის #21-
12/76491

940 10000636

მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსნის მიმდებარედ)

შპს „გრინ 
სთოუნი“

ს/კ 445546598  
27.03.19     
24.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
64 395 მ3

4.86 ჰა
1004572 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბეტლაინი“-მა



941 10000637

ირაგას (ჯიგრაშენი) 
ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯიგრაშენის ტერიტორიაზე)

შპს „ირაგა“ ს/კ 405318534   
27.03.19     
26.08.28

ჯამური 
მოპოვება      
156 209 მ3

1,94 ჰა

100132 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით 
ოქრიაშვილმა                  
100637 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯი-ენ-ჯი გრუპმა“ 
1000195 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით 
ოქრიაშვილმა         
1000288 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლადანგ ნიკოლ 
ჯულიამ             
1000536 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით 
ოქრიაშვილმა            
1001228 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ბაზალტი“-მა           
1001782 ლიცენზია

942 10000638

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას ტერიტორიაზე)

შპს „ნეკრესელი“ ს/კ 405013159  
27.03.19     
28.03.44

8395 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

943 10000639

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხონის 
ტერიტორიაზე, მ.ხონელის 
ქუჩა #60)

ფ/პ შოთა 
გედენიძე

27.03.19     
28.03.44

7000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



944 10000640

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. თაგვეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თეონა“ ს/კ 243864047  
27.03.19     
28.03.24

ჯამური 
მოპოვება       
253 410 მ3

84470 კვ.მ

945 10000641

„სააკაძის“ კონგლომერატის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
27.03.19     
28.03.39

ჯამური 
მოპოვება       
334 000 მ3

33400 კვ.მ

946 10000642
მდ. დურუჯის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიკა 
ზაუტაშვილი

27.03.19     
28.03.20

ჯამური 
მოპოვება       

2850 მ3
950 კვ.მ ვადა გაუვიდა

947 10000643

„ყაჩაღანის“ კირქვის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყაჩაღანის მიმდებარედ)

შპს „ელ-ეს 
ცემენტი“

ს/კ 404574411  
27.03.19     
28.10.34

ჯამური 
მოპოვება      

242 520 ტონა
2.06 ჰა

1001958 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან იოსელიანმა  
1002339 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)  
1003495 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აი პი ცემენტი“-მა

948 10000644

„ყაჩაღანის“ კირქვის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყაჩაღანის მიმდებარედ)

შპს „ელ-ეს 
ცემენტი“

ს/კ 404574411   
27.03.19     
16.01.35

ჯამური 
მოპოვება      
700 771 ტ

5.96 ჰა

1002266 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან იოსელიანმა  
1002338 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)  
1003496 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აი პი ცემენტი“-მა



949 10000645

„ყაჩაღანის“ კირქვის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყაჩაღანის მიმდებარედ)

შპს „ელ-ეს 
ცემენტი“

ს/კ 404574411  
27.03.19     
28.10.24

ჯამური 
მოპოვება       

38 775 ტონა
0.33 ჰა

1001957 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან იოსელიანმა  
1002340 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)  
1003494 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აი პი ცემენტი“-მა

950 10000646

„ყაჩაღანის“ კირქვის 
(მშენებლობაში, საცემენტე 
ნედლეული) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყაჩაღანის მიმდებარედ)

შპს „ელ-ეს 
ცემენტი“

ს/კ 404574411  
27.03.19     
24.12.35

ჯამური 
მოპოვება       

2 530 000 ტ
10.12 ჰა

1003239 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აი პი ცემენტი“-მა

951 10000647

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რუისის ტერიტორიაზე)

ი/მ „გიორგი 
საათაშვილი“

ს/კ 
43001044989   

27.03.19     
19.09.43

2000           
მ3/წელიწადში  

0.07 ჰა

10000221 
ლიცენზიამთლიანად 
გადასცა ი/მ „ილია 
საათაშვილი“-მა

952 10000648

„ზვარეს“ მინერალური წყლის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზვარეს მიმდებრე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ზვარე“ ს/კ 202061026  
28.03.19     
31.12.33

35 მ3/დღ.ღ 0,84 ჰა

ცვლილება ბრძ.№1-
1/1946  20.08.2009წ.        
100363 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(კოორდინატების 
ცვლილება)                

953 10000649

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ბ. კ ინვესტი“ ს/კ 404491885 
29.03.19     
09.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
45150 მ3

15050 კვ.მ
1004765 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ერ ტე დე“-ს

954 10000650

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „ერ ტე დე“ ს/კ 406102550  
29.03.19     
09.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
62 850 მ3

20930 კვ.მ
1004765 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს „ბ. 
კ ინვესტი“-ს



955 10000651

მდ. ძირულას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბორითის მიმდებარედ)

შპს „ბაბუ“ ს/კ 406193989  
01.04.19     
17.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
140 000 მ3

4.91 ჰა

1004400 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ოქროს ქვა“-მ           
1005050 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საპოვნელა+“-მა

956 10000652

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ორღულის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „არჩილ 
ჭიღლაძე“

ს/კ 
38001005615   

02.04.19     
03.04.24

ჯამური 
მოპოვება       
60 420 მ3

20140 კვ.მ

957 10000653

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გავაზის ტერიტორიაზე)

კოოპერატივი „რკ 
გავაზის 

საუკეთესო 
ვენახები“

ს/კ 441558583
02.04.19     
03.04.24

10000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

958 10000654

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დაბა ასპინძის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „იამზე 
ფოცხვერაშვილი“

ს/კ 
05001009985

02.04.19     
03.04.44

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

959 10000655

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაზარლოს ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიზამი 
კიაზიმოვი

04.04.19     
05.04.39

2190  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

960 10000656

მდ. თურდოზე ლოდნარის 
ზედაპირული აკრეფვა (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარდისუბნის მიმდებარე 
ტერიტოპრიაზე)

ი/მ „ელდარი 
მამედოვი“

04.04.19     
05.02.20

ჯამური 
მოპოვება       

4458 მ3
19810 კვ.მ

10000528 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ირაკლი 
წურწუმიამ                       
ვადა გაუვიდა



961 10000658

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარდუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბაბუ“ ს/კ 406193989 
08.04.19     
04.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
190 425 მ3

126950 
კვ.მ

10000030 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საპოვნელა+“-მა

962 10000659

მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „ნატა 2000“ ს/კ 437071669  
10.04.19     
13.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
418 300 მ3

17.48 ჰა

1004139 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან სვანაძემ      
1004240 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მიმინო 2014“-ს              
1004366 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“-მა

963 10000660

მდ. გუბაზეულის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბუკნარის მიმდებარედ)

შპს „ნატა 2000“ ს/კ 437071669  
10.04.19     
23.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
236 800 მ3

8.06 ჰა

1004288 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან სვანაძემ    
1004345 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“-მა

964 10000661

მდ. გუბაზეულის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვენობნისა და სოფ. ბუკნარის 
მიმდებარედ)

შპს „ნატა 2000“ ს/კ 437071669  
10.04.19     
29.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
424 500 მ3

14.15 ჰა

1004660 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“-მა                  
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
23 ოქტომბრის #21-

965 10000662

მდ. გუბაზეულის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბუკნარის მიმდებარედ)

შპს „ნატა 2000“ ს/კ 437071669  
10.04.19     
15.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
222 900 მ3

7.44 ჰა

1004341 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“-მა                  
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 



966 10000663

„გონჯათ-ხევის“ 
მადანგამოვლინების შესწავლა-
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლაფანყურის მიმდებარედ)

ფ/პ თამაზ 
კვინიკაძე

11.04.19     
22.11.33

19.68 ჰა
1001389 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

967 10000664

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩიხას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ჯაბა 
ხარშილაძე 

11.04.19     
23.01.21

ჯამური 
მოპოვება       

8010 მ3
2670 კვ.მ

10000487 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მიქს 2015“-მა

968 10000665

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩიხას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მიქს 2015“ ს/კ 439395398  
11.04.19     
23.01.21

ჯამური 
მოპოვება       

9416 მ3
4880 კვ.მ

10000487 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ჯაბა ხარშილაძეს

969 10000667

„ლილიანთ გორის“ თიხის 
(სააგურე ნედლეული) 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარძეულის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ტეტრა 
ინდუსტრის“

ს/კ 406255243  
11.04.19     
12.04.39

ჯამური 
მოპოვება       

255 030 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

55810 კვ.მ

970 10000668
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ კასპის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „კანიონი“ ს/კ 406173590  
11.04.19     
12.04.24

ჯამური 
მოპოვება       
142 200 მ3

47400 კვ.მ

971 10000669

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
ვაცეკის ქუჩასა და კახეთის 
გზატკეცილის გადაკვეთაზე 
(ნაკვეთი #66/021)

ფ/პ თინათინ 
მამასახლისი

11.04.19     
12.04.44

8030 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



972 10000670

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბმკ“ ს/კ 431177807  
11.04.19     
12.04.24

17 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

973 10000671

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
ჯავახიშვილი

11.04.19     
12.04.24

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

974 10000672

მდ. სტორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფშაველის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გოტა 21“ ს/კ 401963791  
11.04.19     
12.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
32 200 მ3

16100 კვ.მ

975 10000673

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
განათლების ტერიტორიაზე)

ი/მ „დავითი 
ჭაბაშვილი“

ს/კ 
25001001639   

11.04.19     
12.04.44

100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

976 10000674

მდ. ბუჯის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭალატყის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თემური მესხი
11.04.19     
12.04.20

ჯამური 
მოპოვება       

2663 მ3
1775 კვ.მ ვადა გაუვიდა

977 10000675

"დედოფლისწყაროს" (უბანი 
"საზაფხულო") კირქვის 
(საღორღე)მოპოვება(დედოფ
ლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში 
სოფ.ჯაფარიძის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ინფინიტედ“ ს/კ 405050215
11.04.19     
25.10.33

ჯამური 
მოპოვება       
178 074 მ3  

15 070     
კვ.მ

10000306 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვანო 
ქურხულიშვილმა



978 10000676

მდ. ხობისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაბუმეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კავკასუს 
როუდ პროჯექტ“

ს/კ 202258243  
11.04.19     
12.04.20

ჯამური 
მოპოვება       

9165 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3055 კვ.მ ვადა გაუვიდა

979 10000677

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბენა“ ს/კ 404392297  
15.04.19     
16.04.24

ჯამური 
მოპოვება       
87 630 მ3

29210 კვ.მ

980 10000678

„უჯმანას“ ქვიშის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უჯმანას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჯავახავტოგზა“

ს/კ 223352930  
15.04.19     
16.04.39

ჯამური 
მოპოვება       

374 050 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

37405 კვ.მ

981 10000679

მდ. ფოცხოვისწყალზე 
„ვალეს“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ვალეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თენგო-2000“ ს/კ 424072381   
15.04.19     
16.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
53 520 მ3

17840 კვ.მ

982 10000680

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, 9 მაისის ქუჩა 
#27)

ი/მ „როლანდ 
ბოხუა“

ს/კ 
37001035775  

15.04.19     
16.04.44

360 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

983 10000681

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქარელის 
ტერიტორიაზე, 
ფანასკერტელის ქუჩა #30)

შპს „ალიანს მედი“ ს/კ 405108477  
15.04.19     
16.04.44

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



984 10000682

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელიანის ტერიტორიაზე)

შპს „თელა“ ს/კ 402063636
15.04.19     
16.04.44

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

985 10000683

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელიანის ტერიტორიაზე)

შპს „თელა“ ს/კ 402063636
15.04.19     
16.04.44

9125 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

986 10000684

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩა 
#18 (ნაკვეთი #4)

შპს „საკონდიტრო 
ფაბრიკა ამო“

ს/კ 212843306  
15.04.19     
16.04.44

14 760 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

987 10000686

მდ. ჩხერიმელას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საღანძილეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
15.04.19     
16.04.21

ჯამური 
მოპოვება       

56 955 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

37970 კვ.მ

988 10000687

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

15.04.19     
16.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
18 420 მ3

6140 კვ.მ
გაუქმდა ბრძ.#925/ს 
09.07.19წ.

989 10000688

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თბილისში, 
აეროპორტის გზის მარცხენა 
მხარეს, „კავგვირაბნშენის“ 
ტერიტორიის მიმდებარედ, 
ნაკვეთი 02/002, ნაკვეთი 
02/030)

შპს „პეტროკას 
ფიუელ სერვისიზ 

ჯორჯია“
ს/კ 405208216  

15.04.19     
05.10.41

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004007 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ვისოლ პეტროლიუმ 
ჯორჯია“-მ                       
შპს „ეარ ვისოლი“-ზე 
გაცემული 1004758 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება



990 10000689

მდ. სუფსის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარედ)

შპს „ნატა 2000“ ს/კ 437071669  
16.04.19     
28.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
194 300 მ3

6.66 ჰა

1004498 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“-მა                  
ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2019 წლის 
23 ოქტომბრის #21-

991 10000690

მდ. ბჟუჟის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წითელმთის მიმდებარედ)

შპს „ნატა 2000“ ს/კ 437071669  
16.04.19     
16.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
283 196 მ3

9.92 ჰა

1004157 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან სვანაძემ      
1004286 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გურულები 
მშენებელი“-ს                  
1004368 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან 
მინერალს“-მა

992 10000691

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, ჭანტურიას 
ქუჩა #8)

ი/მ „მაია სტურუა“
ს/ნ 

01001032898
15.04.19     
16.04.44

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

993 10000692

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, ჭანტურიას 
ქუჩა #12)

ფ/პ გოდერძი 
კობახიძე

18.04.19     
23.12.41

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1004176 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

994 10000693

„ზარათის“ ტეშენიტის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზარათის მიმდებარედ)

შპს „კამენ-ფონი“ ს/კ 446967248  
19.04.19     
01.08.24

ჯამური 
მოპოვება       
45 990 მ3

1.6 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2016 წლის 
23 მაისის #21-05/44334 
წერილით                 
1001704 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10000657 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა



995 10000694
მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზიგფრიდი 
ბაბუხადია

22.04.19     
29.11.19

ჯამური 
მოპოვება       
11 815 მ3

0.58 ჰა

1005093 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კვალი“-მა                
ვადა გაუვიდა

996 10000695

მდ. ცხენისწყალზე „ილორის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხუნჯულაურის მიმდებარედ)

შპს „ირლაინ“ ს/კ 222014576  
24.04.19     
28.04.21

ჯამური 
მოპოვება       
430 800 მ3

14.36 ჰა

1003562 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სამშენებლო 
კომპანია ალტჯე“-მ

997 10000696

„ხანდოს“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ხანდოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ სამველ 
ხაჩატურიანი

24.04.19     
25.04.21

ჯამური 
მოპოვება       

2360 მ3
590 კვ.მ

998 10000698

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ლ. ასათიანის 
ქ. #125, ნაკვეთი #2)

ფ/პ ირაკლი 
კაპანაძე

24.04.19     
23.08.26

2200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1003902 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ეკატერინე 
ბაქრაძემ

999 10000699

მდ. მტკვარზე „მეტეხი 2“-ის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გომის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბილდერ 
კომპანი 2018“

ს/კ 400251936   
25.04.19     
26.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
39 060 მ3

13020 კვ.მ

1000 10000700

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის  
ტერიტორიაზე, 
კ.გამსახურდიას ქ. #206)

სს „ევექსის 
ჰოსპიტლები“ ს/კ 404476205 25.04.19     

14.12.42
50 000 

მ3/წელიწადში
0.07 ჰა

სს „სამედიცინო 
კორპორაცია ევექსი“-
ზე გაცემული #1005145 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება



1001 10000701

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ფოთის   
ტერიტორიაზე, გურიას ქუჩა 
#171)

სს „ევექსის 
ჰოსპიტლები“ ს/კ 404476205 25.04.19     

28.11.42
3500 

მ3/წელიწადში
0.07 ჰა

სს „ქ. ფოთის 
ცენტრალური 
კლინიკური 
საავადმყოფო“-ზე 
გაც.1005087 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება   სს 
„სამედიცინო 
კორპორაცია ევექსი“-
ზე გაცემული

1002 10000702

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.თელავის 
ტერიტორიაზე, სეხნიაშვილის 
ქ.N1-ში) 

სს „ევექსის 
ჰოსპიტლები“ ს/კ 404476205 25.04.19   

10.10.23

24 000 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

შპს უნიმედი 
კახეთი"-ზე გაც. 
#10000267 

ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება            
სს „სამედიცინო 
კორპორაცია ევექსი“-
ზე გაცემული 
#10000362 ლიცენზიის

1003 10000703

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხობის  
ტერიტორიაზე, 
ჭყონდიდელის ქუჩა #2)

სს „ევექსის 
ჰოსპიტლები“ ს/კ 404476205 25.04.19     

28.11.42
4500 

მ3/წელიწადში
0.07 ჰა

სს „სამედიცინო 
კორპორაცია ევექსი“-
ზე გაცემული #1005088 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1004 10000704

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ახმეტის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ.N78ა-ში)

სს „ევექსის 
ჰოსპიტლები“ ს/კ 404476205 25.04.19   

10.10.43

2 000 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

შპს უნიმედი 
კახეთი"-ზე გაც. 
#10000266 

ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება            
სს „სამედიცინო 
კორპორაცია ევექსი“-
ზე გაცემული 
#10000361 ლიცენზიის

1005 10000705

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ყვარლის 
ტერიტორიაზე, ილია 
ჭავჭავაძის ქ.N3ა-ში)) 

სს „ევექსის 
ჰოსპიტლები“ ს/კ 404476205 25.04.19   

10.10.43

2 500 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

შპს უნიმედი 
კახეთი"-ზე გაც. 
#10000265 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება   
სს „სამედიცინო 
კორპორაცია ევექსი“-
ზე გაცემული 
#10000363 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება



1006 10000706

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა გეზათის მიმდებარედ)

ფ/პ მანუჩარ 
კოზმავა

30.04.19     
16.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
150 900 მ3

5.03 ჰა
1003001 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1007 10000707

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ტარიელ 
პაიაშვილი

30.04.19     
01.05.24

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1008 10000708

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბიძინა 
ავაზაშვილი

30.04.19     
01.05.24

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1009 10000709

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე)

შპს „ჯეობიდი 4“ ს/კ 218036426  
30.04.19     
01.05.44

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1010 10000710

„პატარა კლდეისის“ 
ბაზალტის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა კლდეისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კლდეისი“ ს/კ 405294177  
30.04.19     
01.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
17 525 მ3

3505 კვ.მ

1011 10000711

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
01.05.19     
02.05.24

ჯამური 
მოპოვება       
170 295 მ3

56765 კვ.მ



1012 10000712

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძირულას ტერიტორიაზე)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
01.05.19     
02.05.29

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1013 10000713

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაბალის ტერიტორიაზე)

ფ/პ რამილ 
ჯაფაროვი

01.05.19     
02.05.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1014 10000714

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გარდაბნის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქ. #152ა)

სს „საქართველოს 
სათბურის 

კორპორაცია“
ს/კ 404469865  

01.05.19     
02.05.29

300 000 (სამივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1015 10000715

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გელათის ტერიტორიაზე)

ი/მ „იური 
მაწკეპლაძე“

ს/ნ 
41001003816

01.05.19     
02.05.44

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1016 10000716

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ბაღდათის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩა #5)

ფ/პ მელორი 
ასათიანი

01.05.19     
02.05.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1017 10000717

მდ. ქსანზე „აღიანის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარედ)

შპს „მორელ“ ს/კ 400265128  
06.05.19     
05.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
14 395 მ3

5610 კვ.მ

1004527 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ნუგზარ პეპანაშვილმა   
10000334 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ელიტ 
ჰოლდინგი“-მა



1018 10000718

#10 ჭაბურღილიდან 
მიწისქვეშა თერმული 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლაშა 
კორკელია       

06.05.19     
14.11.42

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005033 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
კვეკვესქირმა                   
1005255 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა       
ფ/პ ზაზა წურწუმიამ

1019 10000719

#10 ჭაბურღილიდან 
მიწისქვეშა თერმული 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზაზა 
წურწუმია

06.05.19     
14.11.42

85 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005033 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
კვეკვესქირმა                   
1005255 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ლაშა კორკელიას

1020 10000720

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარედ)

შპს „ზღვის 
პროდუქტები“

ს/კ 415080860  
08.05.19     
07.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
65 100 მ3

2.17 ჰა
1003956 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რიონი +“-მა

1021 10000721

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, გრიბოედოვის 
ქ. №77)

შპს „ანაკლია“ ს/კ 420427381  
08.05.19     
10.10.39

3600        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1001893 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნიკანი“-მა

1022 10000722

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსხმის მიზნით) მოპოვება 
(ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, წყარო #3)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“ (IDS 

Borjomi Beverages 
Co.N.V.)

ს/ნ 70172       
10.05.19     
11.05.22

55 115 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1023 10000723

„ქვემო კაპანახჩის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო კაპანახჩის 
მიმდებარედ)

ფ/პ სალომე 
ონიანი

10.05.19     
23.10.19

ჯამური 
მოპოვება      
104 800 მ3

2.62 ჰა

1001925 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხა ონიანმა             
ვადა გაუვიდა

1024 10000724

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ლადო 
ასათიანის ქ. №98)

შპს „იბერკომპანი“ ს/ნ 231963818  
13.05.19     
03.02.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

შპს „იბერკომპანი 
პეტროლიუმი“-ზე 
გაცემული 1000403 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1025 10000725

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხონში, 
ჭანტურიას ქ. №153)

შპს „იბერკომპანი “ ს/ნ 231963818  
13.05.19     
03.02.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

შპს „იბერკომპანი 
პეტროლიუმი“-ზე 
გაცემული 1000404 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1026 10000726

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურში, 
სტალინის (ბორჯომის) ქ. 
№145)

შპს „იბერკომპანი“ ს/ნ 231963818  
13.05.19     
03.02.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

შპს „იბერკომპანი 
პეტროლიუმი“-ზე 
გაცემული 1000405 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1027 10000727

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. გორში, 
ცხინვალის გზატკეცილი)

შპს „იბერკომპანი “ ს/ნ 231963818  
13.05.19     
03.02.27

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

შპს „იბერკომპანი 
პეტროლიუმი“-ზე 
გაცემული 1000406 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1028 10000728

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. №10-ში)

შპს „იბერკომპანი “ ს/ნ 231963818  
13.05.19     
11.05.38

5 მ3/დღღ 0.07 ჰა

შპს „იბერკომპანი 
პეტროლიუმი“-ზე 
გაცემული 1001171 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება



1029 10000729

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, კურორტ 
საირმის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "კურორტი 
საირმე"

ს/ნ 225058576  
13.05.19     
14.05.44

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1030 10000730

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, 
სულხან-საბას გამზირზე, 1 
ჩიხის #2)

შპს „იბერკომპანი “ ს/ნ 231963818
13.05.19     
05.07.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „იბერკომპანი 
პეტროლიუმი“-ზე 
გაცემული 1002711 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1031 10000731

მდ. ქსანზე „ციხისძირის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ციხისძირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ინერტი“ ს/კ 436032428  
13.05.19     
14.05.24

ჯამური 
მოპოვება       
67 050  მ3

22350 კვ.მ

1032 10000732

„საპრასიას“ ტუფობრექჩიის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(ვანის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ინაშაურის (საპრასია) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ჯორჯიან 
ენერჯი Georgian 

energy“
ს/კ 400104070  

13.05.19     
21.03.29

ჯამური 
მოპოვება       
270 850 მ3

27085 კვ.მ

10000609 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ჯუმბერ 
ვანიშვილმა

1033 10000733

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის ტერიტორიაზე)

შპს „ივერია“ ს/კ 443867451
13.05.19     
30.01.43

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005182 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლიტ ჯეო 
ინვესტი“-მა

1034 10000734

მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა თონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქვიშა“ ს/კ 405191938  
14.05.19     
15.05.20

ჯამური 
მოპოვება      

4600 მ3
2300 კვ.მ ვადა გაუვიდა



1035 10000735

„ჭართალას“ ტრავერტინის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახმეტის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჭართალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „შირიმი“ ს/კ 406278610  
15.05.19     
16.05.21

ჯამური 
მოპოვება       

8980 მ3
4490 კვ.მ

1036 10000736

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხუნჯულაურის მიმდებარედ)

შპს „ირლაინ“ ს/კ 222014576  
15.05.19     
16.03.21

ჯამური 
მოპოვება      
130 871 მ3

10.16 ჰა

1003453 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სამშენებლო 
კომპანია ალტჯე“-მ

1037 10000737

მდ. მტკვარზე „აღთაქლის“  
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაქლის მიმდებარედ)

შპს „ა კ ფ“ ს/კ 426533824  
15.05.19     
02.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

330 769.7 მ3
20.73 ჰა

1002696 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლია მაისურაძემ

1038 10000739

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ჭალის მიმდებარედ)

შპს „ჯეორეგ“ ს/კ 406260399  
16.05.19     
12.03.39

35 989      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1001477 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „MacLic Holding“-მა

1039 10000740

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ჭალის მიმდებარედ)

შპს „ჯეორეგ“ ს/კ 406260399  
16.05.19     
29.10.39

36 000        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002004 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „MacLic Holding“-მა

1040 10000741

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. #38)

ი/მ „ომარ ცაბაძე“
ს/კ 

57001060422   
17.05.19     
26.02.26

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003402 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



1041 10000742

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ანანურის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ანანურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რუნი“ ს/კ 405331895  
17.05.19     
08.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
135 600 მ3

4.52 ჰა

1005241 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გოდერძი 
დავითურმა

1042 10000743

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარედ)

ფ/პ ლიანა 
ყველაშვილი

ს/ნ 
31001038459

17.05.19     
02.07.20

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002689 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 
ყველაშვილმა

1043 10000745

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყულარის (ყულარის 
საკრებულო) მიმდებარედ)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

17.05.19     
18.05.24

4500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1044 10000746

მდ. ხრამზე „ბაიდარ-
ქურთლარის“ ქვიშა-ხრეშის 
გამოვლინება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყულარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "მშენებელი 
თბილისი-95"

ს/ნ 208153433
20.05.19     
21.05.24

ჯამური 
მოპოვება       
64 495 მ3 

(ორივე უბანზე 
ერთად

21 495 
კვ.მ.

1045 10000747

მდ. მაშავერაზე „ქვეშის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვეშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლავა“ ს/კ 425357277
20.05.19     
21.05.22

ჯამური 
მოპოვება       

41 730  (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

13910 კვ.მ



1046 10000748

მდ. პატარა ლიახვზე 
„ტყვიავის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტყვიავის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი 
80“

ს/კ 209437778  
20.05.19     
21.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
15 030 მ3

5010 კვ.მ

1047 10000749

„ბარალეთის“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარალეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ სარიბეკ 
ხაჩატურიანი

20.05.19     
26.01.23

ჯამური 
მოპოვება       

6794 მ3
1920 კვ.მ

1005162 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ფარნიკ მაჰტესიანს         
გაუქმდა ბრძ.#975/ს 
22.07.19წ.

1048 10000750

„ბარალეთის“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარალეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ფარნიკ 
მაჰტესიანი  

20.05.19     
26.01.23

ჯამური 
მოპოვება       

3000 მ3
566 კვ.მ

1005162 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
ფ/პ სარიბეკ 
ხაჩატურიანმა

1049 10000752

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.სენაკის 
ტერიტორიაზე,რუსთაველის 
ქ.N114-ში.)

შპს 
"ამბულატორიულ-
პოლიკლინიკური 

გაერთიანება"

ს/ნ 239866551
20.05.19     
21.05.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1050 10000753

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსას ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზურაბ 
გოგუაძე

20.05.19     
21.05.44

730  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1051 10000754

მდ. გუბისწყლის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარედ)

შპს „ირლაინ“
20.05.19     
24.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
215 340 მ3

23.44 ჰა

1003029 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სამშენებლო 
კომპანია ალტჯე“-მ        
გაუქმდა ბრძ.#1232/ს 
02.10.19წ.



1052 10000755

„ჭყვიშის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შუამთის მიმდებარედ)

შპს „ირლაინ“ ს/კ 222014576
21.05.19     
16.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
382 600 მ3

15.42 ჰა

1003211 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სამშენებლო 
კომპანია ალტჯე“-მ

1053 10000756

მიწისქვეშა მინერალური  
წყლის (სამი წყარო) მოპოვება 
(ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კობის მიმდებარედ)

შპს „აქვა გეო“ ს/კ 204564113  
21.05.19     
30.10.38

10 000 (სამივე 
წყაროზე 
ერთად) 

მ3/წელიწადში

0.21 ჰა

1001343 შესწავლა-
ლიცენზიის 
ცვლილება (მარაგები 
დაამტკიცა)

1054 10000757

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არქევანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „NEW STAR“ ს/კ 434157716  
21.05.19     
22.05.22

ჯამური 
მოპოვება       
137 310 მ3

45770 კვ.მ

1055 10000758

სასარგებლო წიაღისეულის 
(მინერალური წყალი 
„ზანავი“) შესწავლა-
მოპოვების (ჭაბურღილები 
#39, #143, #144) (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზანავის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი (IDS 

Borjomi Beverages 
Co.N.V.)“ 

საქართველოს 
ფილიალი

  ს/ნ 70172     
ს/კ 204870884  

21.05.19     
22.05.44

შესწავლა - 3 
წელი

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1056 10000759

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნუკრი 
მეგრელიშვილი

21.05.19     
22.05.44

2920 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1057 10000760

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
(სამი უბანი) მოპოვება 
(სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ახალსოფლის 
მიმდებარედ)

შპს „პოლატ“ ს/კ 444551646  
15.05.19     
15.09.22

ჯამური 
მოპოვება       

167 400 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

5.58 
სამივე)  ჰა

ლიც N1004883-ის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზურაბ ბიგვავა-მ.            
10000301 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს "ალპ"-მა



1058 10000761

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სიქთარვას ტერიტორიაზე)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514  

22.05.19     
23.05.39

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1059 10000762

„თულარის“ ქვიშის მოპოვება 
(საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თულარის მიმდებარედ)

შპს „ბაცო“ ს/კ 406164396  
23.05.19     
13.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
33 900 მ3

1.13 ჰა

1003084 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
შენგელიძემ                     
1003257 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1060 10000763

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, მ.კოსტავას 
ქუჩა #96)

ფ/პ გიორგი 
გორგოშიძე

20.05.19     
21.05.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1061 10000764

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გეგუთი 2018“ ს/კ 412743287  
23.05.19     
24.05.24

ჯამური 
მოპოვება       
241 770 მ3

80590 კვ.მ

1062 10000765

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ლესელიძის 
ქ.N2-ში)

შპს „ივერია“ ს/კ 443867451  
23.05.19     
02.08.43

7300   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

10000114 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლიტ ჯეო 
ინვესტი“-მა

1063 10000766

„ვახას“ კირქვის (საღორღე) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვახას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "მარტ-სტოუნ" ს/ნ 402105299
16.05.19     
26.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
28 889 მ3

10020 კვ.მ
ლიცენზია N 1005522 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მერაბ კეკუტია



1064 10000767

„უჯარმის“ თერმულ-
მინერალური წყლის 
საბადოზე (ჭაბურღილი #16) 
ტურისტული და 
რეკრეაციული 
მიზნებისათვის გარეგანი 
მოხმარების (სამკურნალო 
აბაზანები) მიწისქვეშა 
მინერალური წყლის მოპოვება 
(საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უჯარმის ტერიტორია)

შპს „კურორტი 
უჯარმა“

ს/კ 206282011  
28.05.19     
09.04.41

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

პირდაპირი მიყიდვის 
წესით           1003506 
ლიცენზიის 
ცვლილება (მარაგების 
გაზრდა)                           

1065 10000769

მდ. ბჟუჟას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვირიკეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ალექსანდრე 
ბალავინოვი“    

ს/ნ 
33001023586   

28.05.19     
15.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
32 381 მ3

20000 (1 
უბნის 
ნაწილი) 

კვ.მ

1002556 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კოკო კომპანია“-მ          
1002835 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „ორბი ბეტონი“-ს     
1003595 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაალ კუჭავამ                  
1005236 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ შალვა კიზირიამ   
1005350 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ჯიმი კვაჭაძე“ -ს            
10000562 ლიცენზიის 

1066 10000770

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისში, ნიკეას 
ქუჩის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სახელმწიფო 
მომსახურების 

ბიურო“
ს/კ 404389372  

28.05.19     
15.11.29

2500       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „საქავტოტრანსი“-
ზე გაცემული 1002075 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1067 10000771

„პატარა დურნუკის“ 
ბაზალტის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა დურნუკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯეორჯია 
ინშაათ 2017“

ს/კ 434169491  
29.05.19     
30.05.34

ჯამური 
მოპოვება       

264 475 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

52895 კვ.მ



1068 10000773

მდ. მტკვარზე „მეტეხის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეტეხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „საბადო“ ს/კ 400069439  
31.05.19     
01.06.24

ჯამური 
მოპოვება       
61 110 მ3

20370 კვ.მ

1069 10000774

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა ორღულის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „აისბერგი“ ს/კ 430026447  
31.05.19     
01.06.20

ჯამური 
მოპოვება       

5055 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3370 კვ.მ ვადა გაუვიდა

1070 10000775

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ვანში, 
რუსთაველის ქუჩის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გელა 
ჩიტორელიძე

31.05.19     
01.06.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1071 10000776

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ბაკურიანში, კობა წაქაძის 
ქუჩა #12)

შპს „ბაკურიანი 
ინნ“

ს/კ 405264315
03.06.19     
04.06.44

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1072 10000777

მდ. ქსანზე "ციხისძირის" 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "განგა გრუპი" ს/ნ436042998
03.06.19     
04.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
41 700 მ3

13 900 კვ.მ

1073 10000778
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ბორჯომის 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი“ ს/კ 226112578  
03.06.19     
04.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
19 560 მ3

6520 კვ.მ



1074 10000779

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდში, 
ჭავჭავაძის ქუჩის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ტურალ 
გრუპ“

ს/კ 437370122
03.06.19     
04.06.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1075 10000780

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
04.06.19     
05.06.24

ჯამური 
მოპოვება       
78 420 მ3

26140 კვ.მ

1076 10000782

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ზღვის 
პროდუქტები“

ს/კ 415080860  
05.06.19     
21.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
244 395 მ3

103065 
კვ.მ

1005275 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რიონი“-მა                
იჯარით გადასცა შპს 
„ტრეიდ სერვისი“-ს 
(ს/კ 415080147, ფოთი, 
ლარნაკას ქუჩა) 2019 
წლის 30 აგვისტოდან

1077 10000783

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარედ)

შპს „ზღვის 
პროდუქტები“

ს/კ 415080860  
05.06.19     
07.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
80 200 მ3

3.34 ჰა

1004844 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რიონი“-მა                
იჯარით გადასცა შპს 
„ტრეიდ სერვისი“-ს 
(ს/კ 415080147) 2019 
წლის 30 აგვისტოდან

1078 10000784

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ზღვის 
პროდუქტები“

ს/კ 415080860  
05.06.19     
06.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
147 408 მ3

54350 კვ.მ
1005234 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რიონი“-მა

1079 10000786

„მუხიანის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/კ 221267064  

06.06.18     
07.06.22

ჯამური 
მოპოვება       
168 810 მ3

56270 კვ.მ



1080 10000787

„გოდოგანის“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოდოგანის მიმდებარედ)

შპს "ბრითიშ 
ჯორჯიან სტოუნ 
კო.ლიმიტედ"

ს/კ 405337372
06.06.19     
23.05.33

ჯამური 
მოპოვება       34 

800 მ3
0.87 ჰა

ლიცენზია N1001182 
მთლიანად გადასცა 
შპს "China Georgia 
Mining Co LTD“-მა

1081 10000789

„ხორენიას“ დაციტის 
(სამშენებლო) ქვიშის 
მოპოვება (ნინომწინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხორენიას მიმდებარედ)

ფ/პ სამველ 
ხაჩატურიანი

07.06.19     
26.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
14 000 მ3

0.28 ჰა
1001002 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1082 10000792

„პატარა დურნუკის“ 
ბაზალტის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა დურნუკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "დაცითი" ს/ნ 434163807
10.06.19     
11.06.24

ჯამური 
მოპოვება       

72 120 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

24 040 კვ.მ 

1083 10000793

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქარელის 
ტერიტორიაზე, ვაჟა-ფშავეას 
ქუჩა #96)

ფ/პ ზაზა 
გაგლოშვილი

16.03.18     
17.03.43

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
ლიცენზიაN1005323-ის 
დუბლიკატი. 
11.06.2019წ

1084 10000794

მდ. მტკვარზე „ალგეთის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ამბაროვკას მიმდებარედ)

შპს „კაკო“ ს/კ 416344744   
11.06.19     
18.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
100 466 მ3

5.84 ჰა

1002376 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სატრანსპოტრო 
საამშენებლო 
კომპანია“-მ                      
ვადა გაუვიდა

1085 10000795

მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი თონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნიუ ფორსი“ ს/კ 400245203  
12.06.19     
13.06.20

ჯამური 
მოპოვება       

5265 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3510 კვ.მ ვადა გაუვიდა



1086 10000796

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღვრიაწყლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ოქროს ქვა" ს/ნ 405105130 13.06.19 

14.06.24   

ჯამური 
მოპოვება    
924 120 მ3

308 040  

კვ.მ

იჯარით გადასცა შპს 
„ნიუ სფეისი“-ს (ს/კ 
404884773) 2019 წლის 
2 სექტემბრიდან 1 
წლით                

იჯარით გადასცა შპს 
„ნიუ სფეისი“-ს (ს/კ 
404884773) 2019 წლის 
6 noembridan 1 

1087 10000797
მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „გეო-
ავანგარდი“

ს/ნ405335846
0305.17     
04.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
30 996 მ3

1.62 ჰა
N1004522 მთლიანად 
გადასცა შპს 
"ნაკადულმა"

1088 10000798

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ვაჩნაძიანში,"შალოანთ 
ახოები'ს  ტერიტორიაზე)

შპს "მეღვინეობა 
ხარება"

ს/ნ 404427928
17.06.19 
18.06.44

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1089 10000799

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქარელის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვენატკოცის  ტერიტორიაზე)

ფ/პ გოგია 
ღვალაძე

17.06.19     
18.06.44

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1090 10000800

„ბოდბისხევის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბოდბისხევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „უნივერსალი“
17.06.19     
04.12.19

ჯამური 
მოპოვება       

2095 მ3
735 კვ.მ

10000390 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
მამაიაშვილმა                  
ვადა გაუვიდა



1091 10000801

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ოზურგეთის  
ტერიტორიაზე, 
ე.თაყაიშვილის ქუჩა #69)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136
17.06.19     
18.06.29

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1092 10000802

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის  
ტერიტორიაზე, სოხუმის ქუჩა 
#111)

ი/მ „თემური 
მარღია“

ს/ნ 
19001028817   

17.06.19     
18.06.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1093 10000803

„პატარა მუღანლოს“ 
(სოფ.ფარიზი) ბაზალტის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა მუღანლოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ "ფიკრატ 
ბაირამოვი"

ს/ნ 
28001020267

       

18.06.19   

18.06.24

ჯამური 
მოპოვება    
59 450 მ3

11 890 

კვ.მ

1094 10000804

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის ტერიტორიაზე)

შპს „ზ.მ.“ ს/კ 212709434 17.06.19   

18.06.24

200 000 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 

(თითოეუ
ლზე) ჰა 

1095 10000805

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ახალციხეში, 
ახალქალაქის გზატკეცილი 
#2)

შპს „ნეოგაზი“ ს/კ 405037213  17.06.19   

18.06.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1096 10000806

№3 ჭაბურღილის თერმული 
(78 გრადუსი) წყლის 
(სათბურისათვის) მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზენის მიმდებარედ)

ფ/პ ლუიზა 
მსხილაძე

19.06.19     
02.08.33

372 მ3/დღ.ღ 0,07 ჰა

100125 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ როლანდ ბახიამ   
ფ/პ ლუიზა 
გვასალიაზე 
გაც.#1001230 
ლიცენზიაში 
ცვლილება (გვარის 
ცვლილება)

1097 10000807

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით, 
ყვარლის  მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.კუჭატანში, წიწკანაანთ 
სერის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ვაშლის 
ბაღები ხარება" ს/ნ405130184 20.06.19   

21.06.24

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1098 10000808

მდ.რიონზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.პატარა ფოთის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს "ზღვის 
პროდუქტები" ს/ნ 415080860 20.06.19   

21.06.24

ჯამური 
მოპოვება    
108 540 მ3

36 180  

კვ.მ

იჯარით გადასცა შპს 
„ტრეიდ სერვისი“-ს 
(ს/კ 415080147, ფოთი, 
ლარნაკას ქუჩა) 2019 
წლის 30 აგვისტოდან 
2020 წლის 1 
იანვრამდე

1099 10000809
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით, 
ქ.ყვარლის  ტერიტორიაზე)

შპს "მეღვინეობა 
ხარება" ს/ნ 404427928 20.06.19   

21.06.24

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1100 10000810

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით, 
ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ოდიშის ტერიტორიაზე)

შპს "მეღვინეობა 
ხარება" ს/ნ 404427928 24.06.19   

25.06.44

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა  

1101 10000811

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხამუშას მიმდებარე  
ტერიტორიაზე)

i/m უშანგი 
ჩოხელი s/ნ 329324832 24.06.19   

25.06.39

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1102 10000812

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლიას ტერიტორიაზე)

ი/მ „გიორგი 
სამუშია“

ს/ნ 
51001002400

24.06.19   

25.06.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1103 10000813

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის 
ქუჩა #86)

ი/მ „გიორგი 
ხუჭუა“

ს/კ 
37001005935  

24.06.19   

25.06.44

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1104 10000814

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი მაისის 
ტერიტორიაზე)

შპს „აგროლენდი“ ს/კ 404877718 24.06.19   

25.06.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1105 10000815

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაკლიას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენბარი" ს/ნ 400007826
25.06.19     
28.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
94 800 მ3

4.74 ჰა

ლიცენზია N10000108 
მთლიანად გადასცა 
შპს "ემ ჯი ემ 
ქონსთრაქშენ გრუპი“

1106 10000816

„დილიფის“ ვულკანური 
წიდის მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დილიფის ტერიტორიაზე)

შპს „აბჯარაული“ ს/კ 426519751  
25.06.19     
23.02.22

ჯამური 
მოპოვება       
57 899 მ3

1.45 ჰა

1004289 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ვალერიან 
ლუკიანსკიმ                     
1004401 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „პეტრა 777“-მა



1107 10000817

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩიხას ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან კაპანაძე
26.06.19     
22.07.41

1080 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#1309/ს 
21.10.19წ.

1108 10000818

"კრწანისის" ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.კრწანისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "გზამშენი" ს/კ 437062018
28.06.19 
29.06.24

ჯამური 
მოპოვება       
84 180 მ3 

(ორივე უბანზე 
ერთად)

28 060  
კვ.მ

1109 10000819

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, 
სოფ.ნაბაკევის(სოფ.ხუნჯულა
ური)ტერიტორიაზე)

ფ/პ ფრიდონ 
თადუმაძე

01.07.19   

02.07.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1110 10000820

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
ლესელიძის ქუჩის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, ნაკვეთი #1)

ფ/პ გოჩა 
გრძელიშვილი

01.07.19   

02.07.44

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1111 10000821

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბუგეულის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რაჭა 2005“ ს/კ 222944116 01.07.19   

02.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
39 180 მ3 

(ორივე უბანზე 
ერთად)

13060 კვ.მ



1112 10000822

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურიფულის ტერიტორიაზე)

კოოპერატივი „რკ 
შამათია“ ს/კ 444548704 01.07.19   

02.07.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1113 10000824

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სადმელის ტერიტორიაზე)

შპს „ზედაშე“ ს/კ 402008000 01.07.19   

02.07.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1114 10000825

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქარელის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავითი 
გიგაური

01.07.19   

02.07.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1115 10000826

მდ. აბაშის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ნაგვაზაოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „იური 
წულაია“

02.07.19   

03.07.21

ჯამური 
მოპოვება       
15 015 მ3

10010 კვ.მ

1116 10000827

„ხაჩკოის“ ოქრო-სპილენძ-
პოლიმეტალების შესწავლა-
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაჩკოის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თედა“ ს/კ 405257057 02.07.19   

03.07.39

შესწავლა - 3 
წელი

3243800 
კვ.მ

1117 10000828

მდ. ჩოლშურას ლოდნარის 
(ზედაპირული აკრეფვა) (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დურაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ონიქს 
როუდი“ ს/კ 434067109 03.07.19   

04.07.21

ჯამური 
მოპოვება       

9148 მ3
18295 კვ.მ



1118 10000829

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩიხას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„კავკასენერგო“

ს/კ 404922063  
03.07.19     
23.01.21

ჯამური 
მოპოვება       

7990 მ3
2670 კვ.მ

10000487 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„მიქს 2015“-მა                  
10000664 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ჯაბა ხარშილაძემ 

1119 10000830

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ახმეტის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ.N78ა-ში)

სს „ევექსის 
კლინიკები“ ს/კ 405327427 03.07.19   

10.10.43

2 000 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

შპს უნიმედი 
კახეთი"-ზე გაც. 
#10000266 

ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება            
სს „სამედიცინო 
კორპორაცია ევექსი“-
ზე გაცემული 
#10000361 ლიცენზიის

1120 10000831

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხობის  
ტერიტორიაზე, 
ჭყონდიდელის ქუჩა #2)

სს „ევექსის 
კლინიკები“ ს/კ 405327427 03.07.19     

28.11.42
4500 

მ3/წელიწადში
0.07 ჰა

სს „სამედიცინო 
კორპორაცია ევექსი“-
ზე გაცემული #1005088 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება  10000703 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა სს „ევექსის 
ჰოსპიტლები“-მა

1121 10000832

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ.ყვარლის 
ტერიტორიაზე, ილია 
ჭავჭავაძის ქ.N3ა-ში)) 

სს „ევექსის 
კლინიკები“ ს/კ 405327427 03.07.19   

10.10.43

2 500 

მ3/წელიწადში 0.07 ჰა

შპს უნიმედი 
კახეთი"-ზე გაც. 
#10000265 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება   
სს „სამედიცინო 
კორპორაცია ევექსი“-
ზე გაცემული 
#10000363 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება

1122 10000833

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კარალეთის ტერიტორიაზე, 
ორი ჭაბურღილი)

შპს „ნაჭარმაგევი“ ს/კ 417891384  
03.07.19     
02.03.41

7300 (ორივეზე 
ერთად) 

მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1003428 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბესიკ 
შავდათუაშვილმა

1123 10000835

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზურაბი 
ჯოხაძე

05.07.19     
06.07.24

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1124 10000836

მდ. ჩხერიმელას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ხარაგაულისა და სოფ. 
საღანძილეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734   
05.07.19     
06.07.21

24 360 
მ3/წელიწადში

16240 კვ.მ

1125 10000837

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარდუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ოქროს ქვა“ ს/კ 405105130  
05.07.19     
06.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
136 740 მ3

45580 კვ.მ

1126 10000838

მდ. ფშავის არაგვის ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თხილიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „პრაიმ 
ბეტონი“

ს/კ 215148551  
08.07.19     
09.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
44 940 მ3

14980 კვ.მ

1127 10000839

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გრემის ტერიტორიაზე)

შპს „Wine Products 
& Spirits“

ს/კ 404918684  
08.07.19     
09.07.24

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1128 10000840

მდ. ცხენისწყალზე 
ქვიშრობრივი ოქროს 
შესწავლა-მოპოვება 
(ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფანაგის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯორჯიან 
ჯეოლოჯიკალ 

გრუპი“
ს/კ 405251187  08.07.19   

09.07.24

შესწავლა - 2 
წელი

363330 
კვ.მ



1129 10000841

„ახალსოფლის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ინერტული 
მასალები და 
ლოჯისტიკა“

ს/კ 406151453  08.07.19   

09.07.24

ჯამური 
მოპოვება       
87 570 მ3

12510 კვ.მ

1130 10000842

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აკაურთას ტერიტორიაზე)

სს „აბდ ენდ კო“ ს/კ 425361823  
08.07.19     
15.05.39

2555  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „ABD Georgia“-ზე 
გაცემული 1001561 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება (შერწყმა)

1131 10000845

#10 ჭაბურღილიდან 
მიწისქვეშა თერმული 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გურიელი 
ჩხეიძე

08.07.19     
14.11.42

4 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005033 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
კვეკვესქირმა                   
1005255 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ლაშა კორკელიას            
10000719 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაზა წურწუმიამ

1132 10000848

#10 ჭაბურღილიდან 
მიწისქვეშა თერმული 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზაზა 
წურწუმია

08.07.19     
14.11.42

65 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005033 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
კვეკვესქირმა                   
1005255 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ლაშა კორკელიას            
10000719 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა 
დიმიტრი გერლიანს

1133 10000850

კირქვის (საღორღე, უბანი 
„საზაფხულო“) მოპოვება 
(დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯაფარიძის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ვეფხია 
ალბუთაშვილი

11.07.19     
12.07.29

ჯამური 
მოპოვება       
120 650 მ3

12065 კვ.მ



1134 10000851

გელათის კირქვის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გელათის მიმდებარედ)

შპს „გელათი 
სთოუნ

ს/კ 412707101 
09.07.19     
05.05.27

ჯამური 
მოპოვება       
87 500 მ3

1.25 ჰა

ლიცენზია 1004526-ის 
დუბლიკატი                    
შპს „გაზკო“-ზე 
გაცემული 10000299 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1135 10000852

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარნაბიანთკარის 
მიმდებარედ)

შპს „ჯი პი პი“ ს/კ 405269766  
15.07.19     
25.09.39

30 000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „პიუნიკ-ჯორჯია“-
ზე გაცემული 1001826 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება    1003786 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს „ჯ.ლ.ს“-მა

1136 10000853

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, 
კ.გამსახურდიას ქუჩა #208ბ)

ფ/პ დავით ვერავა
15.07.19     
16.07.44

5000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1137 10000854

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. კასპის 
ტერიტროიაზე, აღმაშენებლის 
ქ. №6ა)

ფ/პ მაია 
ნატროშვილი

15.07.19     
23.05.24

600   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1001594 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თუში ბენაშვილმა

1138 10000855

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძველი ქანდას  
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მარინე 
მუმლაძე

05.09.17     
06.09.42

3 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1004840 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ვიქტორია“-მ

1139 10000856

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯიღაურას  ტერიტორიაზე)

შპს „სამშენებლო 
მასალები“

ს/კ 436036317
15.07.19     
16.07.39

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1140 10000858

„ლელოვანის“ ანდეზიტო-
დაციტის მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლელოვანის ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
გრანიტი“

ს/კ 419617052   
18.07.19     
21.11.29

ჯამური 
მოპოვება       

41 510.80 მ3
1,32 ჰა

იჯარით გადასცა შპს 
„ქართული გრანიტი“-ს 
(თბილისი, 
გ.ბრწყიმვალის ქ. 
#5/22, ს/ნ 419617052) 
2019 წლის 27 მაისიდან 
1 წლით                             

1141 10000859

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარედ)

შპს „ალვანი 
ჯგუფი“

ს/კ 424616641
18.07.19     
11.12.39

730           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „ალაზან ჯგუფი -
ზე გაცემული #1002193 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება   1002904 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა შპს 
„ჯეოკასკადი“-მა  
1002985 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „სულხან მოზაიძე“-
მ

1142 10000860

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო ხანდაკის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „სმ ჯგუფი“ ს/კ 405062818  
22.07.19     
23.07.24

ჯამური 
მოპოვება       
93 720 მ3 

(ორივე უბანზე 
ერთად)

31240 კვ.მ

1143 10000861

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. თერჯოლის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნნ მოტორსი“ ს/კ 431951710   
22.07.19     
23.07.44

2000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1144 10000862

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარელში, 
ბურსას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კრიკინა“ ს/კ 241572614  
22.07.19     
23.07.24

20 000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1145 10000863

მდ. კისისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი“ ს/კ 400046614  
22.07.19     
23.07.24

ჯამური 
მოპოვება       
64 620 მ3

21540 კვ.მ



1146 10000864

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯიჯაოს ტერიტორიაზე)

ი/მ „გელა ქაჯაია“
ს/ნ 
58001017401

22.07.19     
23.07.44

1000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1147 10000865

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩხორიას (სოფ. ზედა ეწერი) 
მიმდებარედ)

ფ/პ გიორგი 
ზაქარაია

22.07.19     
23.07.44

20 000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1148 10000866

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, აკაკი 
წერეთლის ქუჩა #81)

ი/მ „გელა 
ტაბაღუა“

ს/ნ 
19001002107

22.07.19     
23.07.44

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1149 10000867

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქოლობანის მიმდებარედ)

ფ/პ ავთანდილ 
შენგელია

22.07.19     
23.07.44

11000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1150 10000868

მდ. ცხენიწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მახაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ცეკური“ ს/კ 209442174  
22.07.19     
23.07.24

ჯამური 
მოპოვება       
60 540 მ3

20180 კვ.მ

1151 10000869

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე (ჭა და 
ჭაბურღილი)

ა(ა)იპ 
„ხაშურსერვისი“

ს/კ 443856944  
22.07.19     
13.12.41

1095 (ჭაზე და 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

ა(ა)იპ „სავანე“-ზე 
გაც.#1004150 
ლიცენზიაში 
ცვლილება (სახელის 
ცვლილება)



1152 10000870

„ქოსალარის“ კირქვის 
(საღორღე) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქოსალარი)

ფ/პ გიორგი 
კალატოზიშვილი

22.07.19     
05.08.29

ჯამური 
მოპოვება      
859 163 მ3

13,57 ჰა

100591 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მიხეილ 
შავგულიძე“-მ                 
ლიც.N1005006 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალექსანდრე 
ჯოხაძე-მ.                         
10000213 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბექა ზარიაშვილმა

1153 10000871

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ალვანი 
ჯგუფი“

ს/კ 424616641  
22.07.19     
08.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
15 075 მ3

10050 კვ.მ
10000791 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „პრემიერი“-მა

1154 10000872

„ჩირიკის“ მინერალური 
წყლის (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩირიკის ტერიტორიაზე)

შპს 
„საერთაშორისო 
საკონსულტაციო 

კომპანია“

ს/კ 405188844  
22.07.19     
10.02.36

3 მ3/დღღ 0.07 ჰა

0000166 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯეოტრანსგაზი“-
მა

1155 10000873

მინერალური წყაროს (№1;№2) 
წყლის (ჩამოსასხმელი) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალაჯური)

შპს 
„საერთაშორისო 
საკონსულტაციო 

კომპანია“

ს/კ 405188844  
22.07.19     
02.06.36

დღე-ღამეში    
22 მ3       

0.14 ჰა

1000109 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯეოტრანსგაზი“-
მა

1156 10000874

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის ტერიტორიაზე

შპს „მუხრანი“
23.07.19     
15.02.42

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004277 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1061/ს 
12.08.19წ.



1157 10000876

„ნახშირღელეს“ კირქვის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ვიქტორია 
2017“

ს/კ 431950631  
24.07.19     
25.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
23 850 მ3

4770 კვ.მ

1158 10000877

მიწისქვეშა მტკნარი  წყლის 
(წყარო) (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კობის მიმდებარედ)

შპს „აქვა გეო“ ს/კ 204564113  
04.07.19     
30.10.38

20 000 
(დარჩენილ 
პერიოდში) 

მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1001344 შესწავლა-
მოპოვების ლიცენზიის 
ცვლილება

1159 10000878

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ზუგდიდში, 
ბარამიას ქუჩა #46-ის  
ტერიტროიაზე)

ი/მ „ალექსანდრე 
ფანჩულიძე“

 ს/ნ 
62001042598   

25.07.19     
26.07.44

1000    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1160 10000879
მდ. ჭანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ წალენჯიხის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ხარისხი 05“ ს/კ 442729380   
29.07.19     
30.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

4950 მ3
3300 კვ.მ

1161 10000881

მდ. ხობისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეწურწუმეს მიმდებარედ)

შპს „ჩხორბიზნეს 
ცენტრი“

ს/კ 442260287  
29.07.19     
19.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
59 292 მ3

2.48 ჰა

ლიც N1004794-ის 
დუბლიკატი.                   
10000303 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ლუკა“-მ                   
10000331 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(მოცულობის შეცვლა)   
10000395 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რეზო 2018“-მა



1162 10000882

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქქალაქ ქუთაისში, 
სულხან-საბას გამზ.#8-ის 
(ნაკვეთი #3)  ტერიტროიაზე)

შპს „გარე რეკლამა 
პლიუსი“

ს/კ 405251481  
29.07.19     
30.07.29

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1163 10000883

მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაკასხიდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/კ 221267064 

29.07.19     
30.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
40 005 მ3 

(ორივე უბანზე 
ერთად)

13335 კვ.მ

1164 10000884

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხერთვისის მიმდებარედ)

შპს „საქართველო-
ურბან-ენერჯი“

ს/კ 204885044  
29.07.19     
30.07.24

200   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1165 10000885

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას ტერიტორიაზე)

ი/მ „დავითი 
ჭინჭარაშვილი“

ს/კ 
45001001525   

29.07.19     
30.07.24

730  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1166 10000886

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატრიკეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი-
იქსი“

ს/კ 412733626  
29.07.19     
30.07.23

ჯამური 
მოპოვება       
55 470 მ3

18490 კვ.მ

1167 10000887

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კავთიხსევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ევროცემენტი“

ს/კ 232541513  
29.07.19     
30.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
42 060 მ3

14020 კვ.მ



1168 10000888

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
02.08.19     
03.08.23

ჯამური 
მოპოვება       
46 890 მ3

15630 კვ.მ

1169 10000889

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
02.08.19     
03.08.23

ჯამური 
მოპოვება       
56 190 მ3

18730 კვ.მ

1170 10000890

„სააკაძის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ინერტული 
მასალები და 
ლოჯისტიკა“

ს/კ 406151453  
02.08.19     
03.08.24

ჯამური 
მოპოვება       
410 500 მ3

41050 კვ.მ

1171 10000891

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭიორას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს „ონი კასკადი“ ს/კ 402013904  
05.08.19     
06.08.24

ჯამური 
მოპოვება       
143 550 მ3

47850 კვ.მ

1172 10000892

მდ. ჭერმისხევის ლოდნარის 
(ზედაპირული აკრეფვა) (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭერემის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლუქს 
სერვისი“ ს/კ 427716554 30.07.19   

02.07.20

ჯამური 
მოპოვება       

2237 მ3
9940 კვ.მ

10000823 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ როინი 
გაბიტაშვილმა



1173 10000894

„კრწანისის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კრწანისის მიმდებარედ)

შპს „ატომი“ ს/ნ 405199814  
31.07.19     
25.03.20

ჯამური 
მოპოვება       
28 369 მ3

0.8 ჰა

1002380 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 
საქართველოში“-ს          
1002387 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხიდი“-მა                        
1002703 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა

1174 10000895

მდ. იორზე „ხაშმის“ ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარედ)

შპს „კრინტი“ ს/კ 425364303  
01.08.19     
22.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
16 055.2 მ3

7.38 ჰა

ფ/პ მაია კაკიაშვილზე 
გაცემული #1004172 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება   1005582 
ლიცენზია მთლიანად 
გადასცა ფ.პ მარიამ 
ხარშილაძემ

1175 10000896

სასარგებლო წიაღისეულის 
ხალასთავის ფერადი, 
კეთილშობილი და იშვიათი 
ლითონების (ოქრო-
სპილენძი) შესწავლა-
მოპოვება (ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე

შპს „ქეპითალ 
გრუპ“

ს/კ 445555088  
01.08.19     
01.06.44

შესწავლა - 3 
წელი

2225100 
კვ.მ

შესწავლის ვადაში 
დახარჯოს 2500000 
ლარი                                 
30 მოქალაქე 
დაასაქმოს                        
10000772 ლიცენზია 
მთლიანდ გადასცა ფ/პ 
ამირან ჭაღალიძემ

1176 10000898

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა გეზათის მიმდებარედ)

შპს „ინერტი ჯი“ ს/კ 420430224  
02.08.19     
27.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
575 160 მ3

19.22 ჰა

1004996 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ რეზო ქავთარაძემ    
1005009 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„იუნაითი ჯორჯია“-ს    
1005460 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რიონი“-მა

1177 10000899

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ა1პემზა“ ს/კ 426115438   
05.08.19     
06.08.39

ჯამური 
მოპოვება       
153 100 მ3

15310 კვ.მ



1178 10000900

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
გორგასლის ქუჩა #10-ის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ციცინათელა“ ს/კ 204380348   
05.08.19     
06.08.29

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1179 10000901

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
ლილოს, ლოჭინის ხევის 
(ნაკვეთი #05/001) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს „არგო“ ს/კ 400194222   
05.08.19     
06.08.29

24 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1180 10000902

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას 
ქუჩა #20 (ნაკვეთი #1-11, #1-
10, #1-3-5, #1-3-3) (ნაკვეთი #1)

შპს „ცნო“ ს/კ 412711686  
05.08.19     
06.08.44

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1181 10000903

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ბაღდათის 
ტერიტორიაზე, ბაღდათის 
ქუჩა #3)

შპს „ბაღდათის 
აგრარული 
ბაზარი“

ს/კ 425053103
05.08.19     
06.08.44

360 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1182 10000904

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუჭატანის ტერიტორიაზე)

შპს „ყვარლის 
ბაგა“

ს/კ 441554051  
05.08.19     
06.08.24

180 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1183 10000905

„იანეთის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იანეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „იქსენერჯი“ ს/კ 405055327 
06.08.19     
07.08.23

ჯამური 
მოპოვება       
52 650 მ3

17550 კვ.მ



1184 10000906

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბერთაკარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „არ ემ ჯი 
აურამაინ“

ს/კ 405168740  
08.08.19     
09.08.39

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1185 10000907

„დარჩელის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დარჩელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თი-ენ-თი 
კარიერი“

ს/კ 445511063  
08.08.19     
09.08.23

ჯამური 
მოპოვება       
51 780 მ3

17260 კვ.მ

1186 10000908

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლ. და ზ. 
ინერტი“

ს/კ 406054567  
08.08.19     
09.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
40 400 მ3

20200 კვ.მ

1187 10000909

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „პროდიუს 
ინვესტმენტ“

ს/კ 418467867  
09.08.19     
27.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
15 020 მ3

2253 კვ.მ
1005180 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „არქიტექსი“-მა

1188 10000913

„სართიჭალის“ ქვიშის 
მოპოვება (გარდაბანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალა)

შპს „ჯ-
კონსტრაქშენ“

ს/კ 404872134  
09.08.19     
02.12.30

ჯამური 
მოპოვება       
708000 მ3

23,6 ჰა

ყადაღა დაედო 
შემოსავლების 
სამსახურის 2017 წლის 
21 ნოემბრის #21-
05/176916 წერილით       
0000097 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



1189 10000914

ბაზალტის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ორაჯას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „რაფიკ 
ქეროფიან“

ს/კ 
07001008767  

12.08.19     
13.08.20

ჯამური 
მოპოვება       

990 მ3
330 კვ.მ

1190 10000916

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
ზესტაფონში, რუსთაველის 
ქუჩა #15-ის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ზურაბ 
ჭუმბაძე

12.08.19     
13.08.44

2200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1191 10000917

შუქრუთის კვარც-არკოზული 
ქვიშების მოპოვება 
(ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შუქრუთის საკრებულოს 
ტერიტორია)

შპს „ქართული 
მინერალური 
მასალები“

ს/კ 406225794  
13.08.19     
17.10.26

ჯამური 
მოპოვება       
394 605 მ3

12,4 ჰა

00347 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1005126 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჯორჯიან სენდ 
კომპანი“-მა

1192 10000918

„უდაბნოს“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უდაბნოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს 
„კავკასავტომაგის

ტრალი“
ს/კ 238109202  

14.08.19     
21.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
48 611 მ3

9930 კვ.მ
10000090 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კოკა“-მ

1193 10000919

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას ტერიტორიაზე)

შპს „მპ 
ფროფერთი“

ს/კ 405227268  
14.08.19     
23.11.42

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005069 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ვისოლ პეტროლიუმ 
ჯორჯია“-მ



1194 10000920

მდ. ბჟუჟას ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვირიკეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გუგა“ ს/კ 437372825  
14.08.19     
15.05.20

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

9710 კვ.მ

1002556 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„კოკო კომპანია“-მ          
1002835 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა             
შპს „ორბი ბეტონი“-ს     
1003595 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაალ კუჭავამ                  
1005236 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ შალვა კიზირიამ   
1005350 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„ჯიმი კვაჭაძე“ -ს            
10000562 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 

1195 10000922

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
(უბანი თამარისი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა ბეგლარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს „ხრამი“ ს/კ 234161947  
15.08.19     
16.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
20 805 მ3

6935 კვ.მ

1196 10000923

მდ. რიონზე „სადმელის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სადმელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბერმუხა-1“ ს/კ 222939239
16.08.19     
17.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
35 115 მ3 

(ორივე უბანზე 
ერთად)

11705 კვ.მ

1197 10000924
მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ ვანის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ცაცხვი“ ს/კ 433646584  
16.08.19     
16.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
351 000 მ3

117 000 
კვ.მ

ლიცენზია N1005265 
ნაწილი გადასცა შპს 
"ცაცხვ"-მა                         
10000173 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „აზია ტრანს“-მა



1198 10000925

მდ. სკილირის ლოდნარის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მანანაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თეგეკომპანი“ ს/კ 402009615  
20.08.19     
21.08.20

ჯამური 
მოპოვება       

2706 მ3
5140 კვ.მ

1199 10000926

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(ჩამოსხმის მიზნით) მოპოვება 
(აბაშის  მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ძიგურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მიხეილ 
ხიდირბეგიშვილი

20.08.19     
09.02.43

50 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005244 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ გარუჩავამ    
1005397 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თენგიზ ბარამიამ     
1005593 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან ბარამიამ

1200 10000927

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
ზესტაფონში, სტაროსელსკის 
ქუჩის) ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
გუნიავა

22.08.19     
23.08.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1201 10000928

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
ბერიაშვილისს ქუჩა #12 
(ნაკვეთი 04/023) 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გოჩა 
კალანდია

22.08.19     
23.08.29

21 900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1202 10000929

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რიყე 2012“ ს/კ 400046856  
22.08.19     
23.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
15 450 მ3 

(ორივე უბანზე 
ერთად)

5150 კვ.მ



1203 10000930

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისყურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სუპერ 
ბეტონი“

ს/კ 202357582  
22.08.19     
23.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
18 840 მ3

6280 კვ.მ

1204 10000932

„ოთას“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ასპინძის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ოთას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „თამაზ 
კორტი“

ს/ნ 
05001001449   

24.07.19     
25.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
19 660 მ3

9830 კვ.მ

1205 10000933

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ფასანაურის“ (უბანი 1) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭართალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯი დი ეს 
2017“

ს/კ 429323252  
26.08.19     
27.08.24

ჯამური 
მოპოვება       
60 300 მ3

20110 კვ.მ

1206 10000934

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ რუსთავის 
ტერიტორიაზე)

სს „რუსთავოილი“ ს/კ 404508207  
26.08.19     
27.08.44

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1207 10000935

„მაწევანის“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაწევანის ტერიტორიაზე)

შპს „ნუოვო 
გლობალ“

ს/კ 205190452  
26.08.19     
15.08.29

ჯამური 
მოპოვება      
763 000 მ3

10,9 ჰა

100622 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1001692 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1208 10000936

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ADINA“ ს/კ 404898474
29.08.19     
30.08.44

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1209 10000937

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(ცხენისწყლის) ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კონტუათის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ნიკედო“

ს/კ 421276791   
30.08.19     
31.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
16 860 მ3

5620 კვ.მ

1210 10000938

„ეფრემოვკას“ ანდეზიტ-
დაციტის და ბაზალტის 
(ლოდნარი) (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში,  სოფ. 
ეფრემოვკას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ამაიაკ 
მგდესიანი

30.08.19     
31.08.20

ჯამური 
მოპოვება       

945 მ3
630 კვ.მ

1211 10000940

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
ზესტაფონში, სტაროსელსკის 
ქუჩა #15-ის ტერიტორიაზე)

სს „საქკაბელი“ ს/კ 230026888  
30.08.19     
31.08.44

150 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1212 10000941

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
ზესტაფონში, სტაროსელსკის 
ქუჩის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
სიხარულიძე

30.08.19     
31.08.44

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1213 10000942

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საბუეს ტერიტორიაზე)

შპს „მეღვინეობა 
ხარება“

ს/კ 404427928  
30.08.19     
31.08.44

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1214 10000943

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
გუგუნავას ქუჩა #13ა-ს 
აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე)

შპს „იმერ-გლასს 
კომპანი“

ს/კ 412676475  
30.08.19     
31.08.44

2 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1215 10000944

მდ. ანაგისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაქირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე

შპს „ტინი“ ს/კ 440392353  
30.08.19     
31.08.20

ჯამური 
მოპოვება       

1890 მ3
1260 კვ.მ

1216 10000945

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მამულას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „საგზაო 
კომპანია“

ს/კ 428885913  
04.09.19     
05.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

5010 მ3
5010 კვ.მ

1217 10000946

მდ. ალაზნის ქვიშის მოპოვება 
(ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჰერეთისკარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
ხატიაშვილი

04.09.19     
05.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
20 700 მ3

6900 კვ.მ

1218 10000947

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ალვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „პ.ბ. ალაზანი“ ს/კ 424616053  
05.09.19     
06.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

3540 მ3
2360 კვ.მ

1219 10000948

მდ. ჩხერიმელასთან 
„დიდვაკის“ გრანიტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდვაკეს (ლეღვანი) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734  
05.09.19     
06.09.24

ჯამური 
მოპოვება       
71 200 მ3

7120 კვ.მ

1220 10000949

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვებს (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბ.კ ინვესტი“ ს/კ 404491885  
05.09.19     
06.09.24

ჯამური 
მოპოვება       
94 150 მ3

31050 კვ.მ



1221 10000950

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რონი“ ს/კ 404942149  
09.09.19     
10.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
13 095 მ3

4365 კვ.მ

1222 10000951

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შემოქმედის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსანდრე 
ფირცხალაიშვილი

09.09.19     
10.09.44

2000       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1223 10000952

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ზ.ანჯაფარიძის ქუჩა #57)

ი/მ „მარინა 
გუმბერიძე“

ს/ნ 
60001077225   

09.09.19     
10.09.44

730       
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1224 10000953

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხიანის ტერიტორიაზე 
(ნაკვეთი #2)

შპს „მნკ ჯგუფი“ ს/კ 404399469   
09.09.19     
10.09.44

40 000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1225 10000954

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვაცხუთის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გაგა 
ქურციკიძე

09.09.19     
10.09.44

2000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1226 10000955

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ბორჯომში, 
წმინდა ნინოს ქ. #1)

ფ/პ ნატო 
გელაშვილი

09.09.19     
07.05.35

1460      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002530 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                   
გაუქმდა ბრძ.#1252/ს 
07.10.19წ.



1227 10000956

„წინარეხის“ კირქვის 
(საცემენტე) მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინარეხის ტერიტორიაზე)

შპს „ჯორჯიან 
ცემენტი“

ს/კ 400034333  
09.09.19     
04.01.32

ჯამური 
მოპოვება       

1 898 688 ტ
6.82 ჰა

1000338 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხეილ 
ასლანიშვილმა                
1000393 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1005337 ლიცენზიის 

1228 10000957

„მოდეგის“ ვულკანური წიდის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოდეგას მიმდებარედ)

შპს „თქვენი 
მშენებელი“

ს/კ 426110898  
10.09.19     
11.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
29 880 მ3

2490 კვ.მ

1229 10000958

მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი 
2018“

ს/კ 435433817  
10.09.19     
11.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
17 070 მ3

5690 კვ.მ

1230 10000959

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე, მარნეულის 
ქუჩა #2)

ფ/პ მაია 
ალექსანიდი

12.09.19     
13.09.24

1825    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1231 10000960

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოჟიოს ტერიტორიაზე)

შპს „ვაინ გარდს“ ს/კ 405226081  
12.09.19     
13.09.24

40 000      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1232 10000961

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვედიდკარის 
ადმინისტრაციული 
ერთეული, ბლოკი 157, 
ნაკვეთი #018)

ფ/პ დავით 
ალხანიშვილი

12.09.19     
13.09.44

10 000     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1233 10000962

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ა1პემზა“ ს/კ 426115438  
12.09.19     
13.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
15 280 მ3

3820 კვ.მ

1234 10000963

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხანჯი-გაზლოს მიმდებარედ)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

17.05.19     
24.10.25

ჯამური 
მოპოვება       
1692402 მ3

58.73 ჰა

1003037 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„რუსთავი 2015“-ს           
შპს 
„ჰეიდელბერგბეტონ 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული #1003858 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)                        
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004483 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)                        
1005538 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(მოქმედების ვადის

1235 10000964

„მამაქვარას“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მამწვარას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მკრტინ 
სუკასიანი

13.09.19     
14.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

990 მ3
330 კვ.მ

1236 10000965

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხონის 
ტერიტორიაზე, 
გამსახურიდას ქუჩა  #4)

ფ/პ ლაშა კიკაბიძე
16.09.19     
17.09.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1237 10000966

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სულხან-საბას 
გამზირი #14)

შპს „ათინათი“ ს/კ 212705116
16.09.19     
17.09.44

7300  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1238 10000967

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენისელის ტერიტორიაზე)

შპს „მეღვინე“ ს/კ 405213754  
16.09.19     
17.09.24

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1239 10000968

„ხანდოს“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ხანდოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გაგიკ 
ტონაკანიანი

16.09.19     
17.09.21

ჯამური 
მოპოვება       

2660 მ3
1330 კვ.მ

გაუქმდა ბრძ.#215/ს 
24.02.20წ.

1240 10000969

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნუგზარ 
პეპანაშვილი

16.09.19     
17.09.20

ჯამური 
მოპოვება       
12 060 მ3

4020 კვ.მ

1241 10000970

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ალვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „პ.ბ. ალაზანი“ ს/კ 424616053  
16.09.19     
17.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

3780 მ3
2520 კვ.მ

1242 10000973

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხაშურის 
ტერიტორიაზე, აგარას ქუჩა 
#19ა)

ი/მ „მალხაზ 
ლომიტაშვილი“

ს/კ 
57001007603   

16.09.19     
17.09.44

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1243 10000974

„ნაფიჩხოვის“ თიხა-
თიხამიწის (აგრონომიური 
ნედლეული) მოპოვება 
(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფიჩხოვის ტერიტორია)

შპს „ტკილი“ ს/კ 404503373  
16.09.19     
14.01.31

ჯამური 
მოპოვება       
40 703 მ3

0.83 ჰა
1003294 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ლოი“-ს

1244 10000975

„ნაფიჩხოვის“ თიხა-
თიხამიწის (აგრონომიური 
ნედლეული) მოპოვება 
(ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფიჩხოვის ტერიტორია)

შპს „ლოი“
16.09.19     
14.01.31

ჯამური 
მოპოვება       
113 500 მ3

2.27 ჰა

1003294 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ტკილი“-მა                      
გაუქმდა ბრძ.#1220/ს 
30.09.19წ.

1245 10000976

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გურჯაანის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩა #9)

სს „კურორტი 
ახტალა“

ს/კ 227720883  
16.09.19     
17.09.24

80 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1246 10000977

მდ. ენგურზე „ენგური I“ -ის 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი აბასთუმნის და სოფ. 
რუხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ენგურის ქვის 
სიმძლავრე“

ს/კ 402073803  
17.09.19     
16.08.23

ჯამური 
მოპოვება       
498 930 მ3

166310 
კვ.მ

10000141 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)

1247 10000978

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფშაველის ტერიტორიაზე)

ფ/პ სოსო 
არჩემაშვილი

17.09.19     
18.09.24

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1248 10000979

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისთავის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსანდრე 
ჟღენტი

17.09.19     
18.09.39

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1249 10000980

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ავთანდილ 
შალიკიანი

17.09.19     
18.09.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1250 10000981

მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გავაზის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბესიკი 
ფეიქრიშვილი

17.09.19     
18.09.22

ჯამური 
მოპოვება       
37 500 მ3

12500 კვ.მ

1251 10000982

„სააკაძის“ კონგლომერატის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარედ)

შპს „მინერალი“ ს/კ 404940926  
18.09.19     
19.09.39

ჯამური 
მოპოვება       
596 400 მ3

59640 კვ.მ

1252 10000983

კირქვის (საღორღე) მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზუბის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ შალვა 
ჯავახიშვილი

17.09.19     
18.09.20

ჯამური 
მოპოვება       

3000 მ3
2000 კვ.მ

1253 10000984

„ხანდოს“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ხანდოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „არქიტექსი“ ს/კ 404479408
17.09.19     
18.09.21

ჯამური 
მოპოვება       
12 750 მ3

2550 კვ.მ



1254 10000985

მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაბალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლაშა ფალიანი
19.09.19     
20.09.23

ჯამური 
მოპოვება       
52 695 მ3

17565 კვ.მ

1255 10000986

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოხეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

კოოპერატივი „რკ 
იმედი“

ს/კ 422725493  
20.09.19     
21.09.24

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1256 10000988

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ვანში, 
თავისუფლების ქუჩაზე 
(ბოლო ნაკვეთში)

ფ/პ დავით 
ბიბილეიშვილი

24.09.19     
11.11.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004082 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დინერი 
ბიბილეიშვილმა

1257 10000989

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვირის ტერიტორიაზე)

შპს „ბორჯომის 
კვერცხი“

ს/კ 426115946  
24.09.19     
25.09.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1258 10000990

მდ. ჭერმისხევის ლოდნარის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭერემის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „არჩილი 
გელაშვილი“

ს/კ 
13001013707   

24.09.19     
25.09.21

ჯამური 
მოპოვება       

6102 მ3
10170 კვ.მ



1259 10000991

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსის ტერიტორია)

ფ/პ მარინა როყვა
24.09.19     
25.09.44

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1260 10000992

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ფოთის 
ტერიტორიაზე, მოწერელიას 
ქ. #31)

შპს „აჭარა 
ტექსტილე“

ს/კ 245619898  
24.09.19     
25.09.24

4500 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1261 10000993

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, მასივი 
ანჯელის ტერიტორია)

შპს „გეოაგრო“ ს/კ 422431032
24.09.19     
25.09.24

1000 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1262 10000994

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქეშალოს ტერიტორია)

ფ/პ „ელბურუს 
იუსუბოვი“

24.09.19     
12.10.36

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

ი/მ „ელბურუს 
იუსუბოვი“-ზე გაც. 
#1004025 ლიცენზიაში 
ცვლილება (ი/მ 
შეიცვალა)

1263 10000996

„ჟონეთის“ ტეშენიტის (I და II 
უბანი) მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოფურჩხეთის ტერიტორიაზე)

შპს „ნიუ ოილ 
ტრანს კომპანი“

ს/კ 446962519  
30.09.19     
19.04.32

ჯამური 
მოპოვება       

184 200 (40 000, 
144 200) მ3

2.26 ჰა

1000538 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „სერგო იობიძე“-მ    
1005347 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მიხეილ კოპაძემ



1264 10000997

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვაბზუს ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
დათუნაიშვილი

30.09.19     
01.10.44

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1265 10000999

მდ. იორზე „სართიჭალის 
(იორი)“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ფხოვი“ ს/კ 426528420
30.09.19     
01.10.24

ჯამური 
მოპოვება       
69 750 მ3

23250 კვ.მ

1266 10001001

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
წეროვანის ტერიტორიაზე)

შპს „ბლოკ 
ჯორჯია 2012“

ს/კ 432540556
30.09.19     
01.10.39

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1267 10001002

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აფენის ტერიტორიაზე)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
30.09.19     
01.10.29

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1268 10001003

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას 
ქუჩა #110)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
30.09.19     
01.10.24

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1269 10001004

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ თამარი 
ჯანელიძე

30.09.19     
01.10.44

2000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1270 10001005

„დურნუკის“ ბაზალტის 
(ლოდნარი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკი)

ფ/პ ბადრი 
ქველაძე

02.10.19     
20.07.21

ჯამური 
მოპოვება       

9620 მ3
1 ჰა

1000012 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„Bაზალტყ შტონე“-ს      
1000198 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ იოსებ 
მაჭარაშვილმა                  
1000269 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10000434 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მაიზერი“-მა            
10000565 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა

1271 10001006

„ხორენიას დაციტის“ ქვიშის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყაურმას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ აშოტ 
კურგინიანი

02.10.19     
20.11.20

ჯამური 
მოპოვება       
15 200 მ3

1900 კვ.მ

10000359 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10000790 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სარკის 
ხაჩატურიანი-მა

1272 10001009

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურდღელაურის 
ტერიტორიაზე)

სს „თელავის 
ღვინის მარანი“

ს/კ 231165627  
04.10.19     
05.10.24

50 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1273 10001012

„სალხინოს“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სალხინოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მურთაზ 
ბერიშვილი

04.10.19     
05.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
25 500 მ3

5100 კვ.მ

1274 10001013

მდ. მტკვართან „ფონიჭალის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ქალაქ თბილისის (უბანი 
ფონიჭალა) ტერიტორიაზე)

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

ს/კ 
62001000746   

04.10.19     
05.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
115 845 მ3 

(ორივე უბანზე 
ერთად)

38615 კვ.მ



1275 10001014

მდ. მტკვარზე „ალგეთის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ამბაროვკას მიმდებარედ)

შპს „კაკო“ ს/კ 416344744 
07.10.19     
22.07.22

ჯამური 
მოპოვება       
98 100 მ3

3.37 ჰა
1004718 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ალგეთი-2“-მა

1276 10001015

„პანტიანის“ ტორფის 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პანტიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
ფლორა“

ს/კ 426531684  
08.10.19     
09.10.20

ჯამური 
მოპოვება       
1730 ტონა

5040 კვ.მ

1277 10001016

„არალიხის“ ტორფის 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არალიხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქართული 
ფლორა“

ს/კ 426531684  
08.10.19     
09.10.21

ჯამური 
მოპოვება       

13 089 ტონა
15255 კვ.მ

1278 10001017

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბოდბეს ტერიტორიაზე)

შპს „ენსისი1701“ ს/კ 402063379  
08.10.19     
09.10.44

100 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1279 10001018

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავითი 
კაპანაძე

08.10.19     
09.10.44

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1280 10001019

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გომის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია“

ს/კ 230866783  
08.10.19     
09.10.24

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1281 10001020

მდ. მთიულეთის არაგვზე 
„ფასანაურის“ (უბანი 1) ქვიშა, 
ხრეშის მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭართალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯი დი ეს 
2017“

ს/კ 429323252  
09.10.19     
10.10.24

ჯამური 
მოპოვება       
79 221 მ3

26407 კვ.მ

1282 10001021

მდ. ცხენისწყალზე „ცაგერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩხუტელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კრისტალი“ ს/კ 242574282  
09.10.19     
10.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
26 760 მ3

8920 კვ.მ

1283 10001023

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქესალოს ტერიტორიაზე)

ი/მ „იუსიბ 
ხალილოვი“

ს/ნ 
12001033369   

10.10.19     
11.10.29

700 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1284 10001026

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
ლესელიძის ქუჩა #2 (ნაკვეთი 
#1, ყოფ. #28, #22)

ა(ა)იპ „ქალაქ 
ქუთაისის 

კულტურულ, 
სახელოვნებო, 

საგანმანათლებლ
ო 

დაწესებულებათა 
გაერთიანება“

ს/კ 412678348  
15.10.19     
16.10.29

5500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1285 10001027

„ოხომირას“ ტეშენიტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოხომირას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ რამინ ესართია
15.10.19     
16.10.24

ჯამური 
მოპოვება       
56 910 მ3

8130 კვ.მ

1286 10001028

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გურჯაანის 
ტერიტორიაზე, 
ქოროღლიშვილის ქუჩა #38)

სს „კოტეხი-
გურჯაანის ღვინის 

ქარხანა“
ს/კ 227720017  

15.10.19     
16.10.24

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1287 10001029

„თორიას“ დაციტის ქვიშის 
მოპოვება (ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თორიას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ აშოტ 
კურგინიანი

15.10.19     
24.07.22

ჯამური 
მოპოვება       

6500 მ3
0.13 ჰა

10000091 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ სარკის 
ხაჩატურიანმა

1288 10001031

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ ილია 
ბუცხრიკიძე

16.10.19     
17.10.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1289 10001032

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუმისის ტერიტორიაზე)

შპს „კუმისი XXI“ ს/კ 204490390
15.10.19     
16.10.29

15 000 (ხუთივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1290 10001033

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

სს „თელავის 
ღვინის მარანი“

ს/კ 231165627   
16.10.19     
17.10.24

5 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1291 10001034

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

სს „თელავის 
ღვინის მარანი“

ს/კ 231165627   
16.10.19     
17.10.24

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1292 10001035

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
(უბანი თამარისი) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იმირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ტექნო ქრაშენ 
ჯორჯია“

ს/კ 434167545  
18.10.19     
19.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
21 120 მ3

10560 კვ.მ



1293 10001036

„ენაგეთის“ ქვიშაქვების (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენაგეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ რობიზონ 
დავითაშვილი

21.10.19     
22.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
23 190 მ3

7730 კვ.მ

1294 10001037

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო არქევანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კრისტალი-
2015“

ს/კ 415593236  
21.10.19     
05.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
44 880 მ3

14960 კვ.მ
10001008 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ნინო ტაბატაძემ

1295 10001039

„ნაბეღლავის“ ტეშენიტის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცუცხვათის მიმდებარედ)

შპს „ქა-გი 2020“ ს/კ 402146619  
21.10.19     
16.02.36

ჯამური 
მოპოვება       
314 100 მ3

3.49 ჰა
1003359 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გაგა ქათამაძემ

1296 10001040

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
21.10.19     
05.10.24

ჯამური 
მოპოვება       
95 520 მ3

31840 კვ.მ
10001007 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ დავით ნიქაბაძემ

1297 10001041

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სენაკში, 
ნინოშვილის ქუჩა #16-ის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლოლა 
მახარაძე

21.10.19     
31.08.44

50 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
10000939 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ივეტა ჯალაღონიამ

1298 10001042

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სენაკში, 
ნინოშვილის ქუჩა #16-ის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ივეტა 
ჯალაღონია       

21.10.19     
31.08.44

950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
10000939 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა    ფ/პ 
ლოლა მახარაძეს



1299 10001043

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, 
ბარათაშვილის ქუჩა #1)

შპს „ლატექსი“ ს/კ 238746675
21.10.19     
22.10.44

100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1300 10001044

„ეკლარის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) (უბანი 
#1) მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავითი 
ლანჩავა

21.10.19     
22.10.21

ჯამური 
მოპოვება       

7018 მ3
2005 კვ.მ

1301 10001045

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თიანეთის 
მუნიციპალიტეტში, 
ღულელებში, სოფ. 
ტოლაანთსოფლის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
წამალაშვილი

21.10.19     
22.10.39

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1302 10001046

„კოკას“ ტეშენიტის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოკას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლოლაშენი 
2009“

ს/კ 205275183  
21.10.19     
22.10.24

ჯამური 
მოპოვება       
35 500 მ3

7100 კვ.მ

1303 10001047

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორია, გუგუნავას ქ. №1 
(ნაკვეთი 1-1-1)

შპს „ნეოგაზი“ ს/კ 405037213   
24.10.19     
28.08.39

3650      
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001759 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია“-მ 
1002812 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1304 10001048

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის მიმდებარედ)

შპს „ნეოგაზი“ ს/კ 405037213   
24.10.19     
25.06.40

3600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „სი-ენ-ჯი“-ზე 
გაცემული 1002672 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)    
1003111 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



1305 10001049

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მარტყოფის მიმდებარედ)

შპს „ნეოგაზი“ ს/კ 405037213   
24.10.19     
09.06.40

3600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „სი-ენ-ჯი“-ზე 
გაცემული 1002613 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)    
1003112 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1306 10001050

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ხაშურის 
ტერიტორიაზე, გორგასლის ქ. 
№30 (ორი ჭაბურღილი)

შპს „ნეოგაზი“ ს/კ 405037213   
24.10.19     
11.12.39

3600 
(თითოეულ 
ჭაბურღილზე 

1800)           
მ3/წელიწადში

0.14 ჰა 

შპს „სი-ენ-ჯი“-ზე 
გაცემული 1002184 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)    
1003113 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1307 10001051

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. რუსთავის 
ტერიტორიაზე, მშვიდობის ქ. 
№16)

შპს „ნეოგაზი“ ს/კ 405037213   
24.10.19     
11.12.39

3600           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „სი-ენ-ჯი“-ზე 
გაცემული 1002186 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)    
1003115 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1308 10001052

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნეოგაზი“ ს/კ 405037213   
24.10.19     
11.12.39

3600           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „სი-ენ-ჯი“-ზე 
გაცემული 1002185 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)    
1003116 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1309 10001053

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის მიმდებარედ)

შპს „ნეოგაზი“ ს/კ 405037213   
24.10.19     
11.12.39

3600           
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „სი-ენ-ჯი“-ზე 
გაცემული 1002183 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)    
1003117 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1310 10001054

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას მიმდებარედ)

შპს „ნეოგაზი“
24.10.19     
28.05.40

3600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „სი-ენ-ჯი“-ზე 
გაცემული 1002596 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)    
1003118 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



1311 10001055

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის ტერიტორია)

ფ/პ დავით 
ნადირაძე

25.10.19     
24.09.41

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003996 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1312 10001056

მდ. მტკვარზე „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ელისი-2015“ ს/კ 405114816  
25.10.19     
26.10.22

ჯამური 
მოპოვება       
32 850 მ3

10950 კვ.მ

1313 10001057

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაბაკევის (ხუნჯულაურის) 
მიმდებარედ)

ფ/პ პაატა 
თადუმაძე

28.10.19     
29.10.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1314 10001058

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, კოსტავას 
ქუჩა #96)

ფ/პ დალი 
უგულავა

28.10.19     
29.10.44

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1315 10001059

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
სულხან-საბას გამზირი #2, 
გუგუნავას ქუჩა #5, ნაკვ.#5-2-1-
1-ის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ლევან 
ქარსელაძე

28.10.19     
29.10.44

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1316 10001060

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორია)

ფ/პ ნინა 
უღრელიძე

28.10.19     
29.10.44

4000 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა



1317 10001061
მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ქალაქ საჩხერის 
ტერიტორიაზე)

შპს „მიქს 2015“ ს/კ 439395398  
30.10.19     
31.10.23

ჯამური 
მოპოვება       
58 755 მ3

19585 კვ.მ

1318 10001062

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე, გარდაბნის 
გზატკეცილის #196)

შპს „ევრო ბლოკი“ ს/კ 408140140  
04.11.19     
02.10.39

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

10001000 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ARTUR 
NERSISYANI-მა

1319 10001063

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე, ორი 
ჭაბურღილი)

შპს „ურეკი“ ს/კ 437070875  
04.11.19     
01.04.42

7300 (ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1004391 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10000995 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „გრიგოლ 
დუმბაძე“-მ

1320 10001064

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალავერდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ადიქტოლოგიის 
რეგიონალური 

ცენტრი“

ს/კ 405211541   
04.11.19     
05.11.44

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1321 10001065

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ საჩხერის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მურმანი 
კაპანაძე

04.11.19     
05.11.44

12 775 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1322 10001066

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საზანოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ვაჟა ლუტიძე
04.11.19     
05.11.44

1100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1323 10001067

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის ტერიტორიაზე)

უცხ.საწ.ფილ. „შპს 
კორპორაცია 
სინოჰიდროს 
ფილიალი 

საქართველოში“

ს/კ 404859122   
04.11.19     
05.11.29

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1324 10001068

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინანდლის ტერიტორიაზე)

შპს „ვიტე ვერა“ ს/კ 405183527
04.11.19     
05.11.24

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1325 10001069

კირქვის მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინარეხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „მცხეთა 2019“ ს/კ 406232116  
04.11.19     
02.10.22

ჯამური 
მოპოვება  
67000 მ3

0,67 ჰა

00875 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ივანე 
მერებაშვილმა                 
შპს „ნიკო 2015“-ზე 
გაც.#1005243 
ლიცენზიის სახელის 
ცვლილება

1326 10001070

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
სამგორის ქუჩა #16-ის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ევრო ბლოკი“ ს/კ 408140140  
05.11.19     
17.09.39

30 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

10000971 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ARTUR 
NERSISYANI-მა

1327 10001071

„ეკლარის“ 
(მოსაპირკეთებელი) კირქვის 
(№2 უბანი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარედ)

ი/მ „თამაზი 
დვალიშვილი“

ს/ნ 
60001036441 

05.11.19     
17.10.24

ჯამური 
მოპოვება       
11 240 მ3

0.25 ჰა
1001917 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
თენგიზი სვინტრაძემ

1328 10001072

„ეკლარის“ 
(მოსაპირკეთებელი) კირქვის 
(№2 უბანი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭოგნარის მიმდებარედ)

ფ/პ თენგიზი 
სვინტრაძე

05.11.19     
17.10.24

ჯამური 
მოპოვება       

10 877 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

0.38 ჰა

1001917 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  ი/მ 
„თამაზი 
დვალიშვილი“-ს



1329 10001073

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მიქსორი“ ს/კ 205249827  
07.11.19     
08.11.24

ჯამური 
მოპოვება       
172 050 მ3

57350 კვ.მ

1330 10001074

მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუღანლოს მიმდებარედ)

შპს „ბორან 
კონსტრაქშენი“

ს/კ 405161970  
08.11.19     
01.08.22

ჯამური 
მოპოვება       

479 400 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

15.98 
(ორივეზე 
ერთად) ჰა

1004744 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნიუ სფეისი“-მა

1331 10001075

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქსოვრისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მიქსორი“ ს/კ 205249827 
08.11.19     
09.11.24

ჯამური 
მოპოვება       
99 360 მ3

33120 კვ.მ

1332 10001076

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას მიმდებარედ)

ფ/პ გოგიტა 
იმერლიშვილი

11.11.19     
20.11.40

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1003103 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#1556/ს 
11.12.19წ.

1333 10001077

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სართიჭალის მიმდებარედ)

შპს „ჩირინა“ ს/კ 203842137  
11.11.19     
12.11.44

83 950 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1334 10001078

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისისხევის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ერეკლე 
მთვარელიშვილი

11.11.19     
12.11.24

36 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1335 10001079

მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მათხოჯის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„საქმილსადენმშენ

ი“
ს/კ 221267064  

11.11.19     
12.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
60 000 მ3

20000 კვ.მ

1336 10001080

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქარელის 
ტერიტორიაზე, ყაზბეგის 
ქუჩა, ძველ კომისარიატთან)

ფ/პ ზურაბი 
სიმონიშვილი

11.11.19     
12.11.29

550 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1337 10001081

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ოზურგეთის 
ტერიტორიაზე, დავით 
აღმაშენებლის ქუჩა #118)

ფ/პ აზა ყალიჩავა
11.11.19     
12.11.44

180 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1338 10001082

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გურძემის ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლევან 
ბერიძე“

ს/ნ 
62001008341

11.11.19     
12.11.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1339 10001083

მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა თონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ქვიშა“ ს/კ 405191938
11.11.19     
12.11.20

ჯამური 
მოპოვება       

2870 მ3
2870 კვ.მ

1340 10001084

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ახალციხის 
მიმდებარედ)

ფ/პ ლევანი 
გვირჯიშვილი

11.11.19     
22.06.31

დღე-ღამეში    3 
მ3       

0.07 ჰა

1000078 ლიცენზია 
მთლინადა გადასცა 
ი/მ „ოთარი 
გვირჯიშვილი - ოთო“-
მა



1341 10001085

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერსათის მიმდებარედ)

ფ/პ დავით 
თავხელიძე

13.11.19     
11.12.19

730            
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002188 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ქრისტინე 
ტუსიაშვილი“-მა            
ვადა გაუვიდა

1342 10001086

„ინჩხურის“ კირქვის (სახერხი, 
საკედლე ქვა) მოპოვება 
(მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ინჩხურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით ნანავა
14.11.19     
15.11.24

ჯამური 
მოპოვება       
46 850 მ3

9370 კვ.მ

1343 10001087

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის ტერიტორიაზე)

შპს „ველი“ ს/კ 423098347   
15.11.19     
30.05.28

ჯამური 
მოპოვება       
29 765 მ3

7220 კვ.მ
1005533 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჰერეთი-95“-მა

1344 10001088

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „იმედი 2020“ ს/კ 421277148  
15.11.19     
06.06.24

ჯამური 
მოპოვება       
74 700 მ3

24900 კვ.მ
10000785 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა     შპს 
„გეგუთი 2018“-მა

1345 10001089

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გეგუთი 2018“ ს/კ 412743287  
15.11.19     
06.06.24

ჯამური 
მოპოვება       

54 900 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

39800 კვ.მ
10000785 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„იმედი 2020“-ს

1346 10001090

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მაია 
ხიდაშელი

15.11.19     
17.03.42

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004349 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ვეფხია 
მოსიაშვილი“-მა



1347 10001091

„ახალი ნიჩბისის“ კირქვების 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინარეხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „დიდგორი“ ს/კ 436036530  
15.11.19     
15.08.27

ჯამური 
მოპოვება       
38 827 მ3

4138.5 კვ.მ

00742 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „შოთა 
კოზმანაშვილი“-მა         
1001045 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1005010 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „LAND“-მა                 
1005150 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  შპს 
ქვის გობი“ ს

1348 10001092

„ახალი ნიჩბისის“ კირქვების 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინარეხის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ქვის გობი“ ს/კ 432548022  
15.11.19     
15.08.27

ჯამური 
მოპოვება       
42 795 მ3

4561.5 კვ.მ

00742 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „შოთა 
კოზმანაშვილი“-მა         
1001045 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1005010 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „LAND“-მა                 
1005150 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
დიდგორი“ მა

1349 10001093

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „იმედი 2020“ ს/კ 421277148  
15.11.19     
25.04.24

ჯამური 
მოპოვება       
171 183 მ3

85590 კვ.მ

10000697 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს 
„საქმილსადენმშენი“-
მა

1350 10001094

მდ.რიონზე ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება(ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სადმელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თბილმშენი“ ს/კ 226518060 15.11.19   

16.10.20

ჯამური 
მოპოვება    
20 000 მ3

10000  

კვ.მ

10000283 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ილია ჭელიძემ

1351 10001095

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ბიძინა 
ჯიმშელეიშვილი“

ს/ნ 
60001137031

15.11.19     
16.11.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1352 10001096

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ სულხან 
იდოიძე

15.11.19     
16.11.39

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1353 10001097

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მისაქციელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ კონსტანტინე 
რუსაძე

15.11.19     
16.11.44

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1354 10001098

„კლდისწყაროს“ საღორღე 
ნედლეულის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კლდისწყაროს 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
21.11.19     
22.11.24

ჯამური 
მოპოვება       
103 450 მ3

20690 კვ.მ

1355 10001099

მდ. ხობისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კირცხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჩოკო“ ს/კ 442261945 
22.11.19     
23.11.23

ჯამური 
მოპოვება       
46 650 მ3

15550 კვ.მ

1356 10001100

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი წაქაძე
25.11.19     
26.11.44

1200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1357 10001101

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაბალის ტერიტორიაზე)

ი/მ „შაიკ 
იმამალიევი“

25.11.19     
26.11.44

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1358 10001102

„პირველი მაისის“ კირქვის  
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი მაისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ზურაბი 
ლომაია“

ს/ნ 
58001012935   

25.11.19     
26.11.34

ჯამური 
მოპოვება       
68 310 მ3

5940 კვ.მ

1359 10001103

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ კასპის 
ტერიტორიაზე, ფარნავაზის ქ. 
#2)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

25.11.19     
26.11.29

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაუქმდა ბრძ.#354/ს 
17.03.20წ.

1360 10001104

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ კასპის 
ტერიტორიაზე, ფარნავაზის ქ. 
#2)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

25.11.19     
26.11.29

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1361 10001105

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხობის 
ტერიტორიაზე, ქაჯაიას ქუჩა)

შპს „ჯსპ ოილს“ ს/კ 442733008  
25.11.19     
26.11.44

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1362 10001106

„პატარძეულის“ თიხის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარძეული)

შპს „უსტო“ ს/ნ 238158097
26.11.19     
08.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
15 000 მ3

1 ჰა
1000285 ლიცენზიის 
დუბლიკატი



1363 10001107

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბის ტერიტორიაზე 
(#3,#4,#5,#6 საექსპლუატაციო 
და #7,#8 დასაკვირვებელი 
ჭაბ.)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“

კურასაოს 
სამეწარ. 
რეესრი 
#70172, 

წარმომადგ. 
საქართველოშ

ი             
ს/ნ 204870844  

29.11.19     
31.03.43

მოპოვება 
26.06.29 
წლამდე        

#3,#5 
ჭაბურღილზე - 

ჩამოსხმის 
მიზნით 39566 
მ3/წელიწადში, 

#4,#6 
ჭაბურღილები

დან  
სამეწარმეო - 

80434

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1005342 ლიცენზიაში 
ცვლილება

1364 10001108

საირმის საბადოს ნახშირმჟავა 
მინერალური წყლის მოპოვება 
(ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, 
კურორტი საირმის 
ტერიტორიაზე)

შპს „საირმე 
მინერალ ვოთერს“ 

ს/კ 225062883  
29.11.19     
08.09.31

ჩამოსასხმელი-
13 687.5 

მ3/წერლიწადშ
ი,              

სამეწარმეო - 
9490  

მ3/წერლიწადშ
ი

00286 ლიცენზიაში 
ცვლილება                 

1365 10001109

„შუა ბაშის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა 
ბაშის ტერიტორია)

შპს „ბორან 
მაინინგ ენდ კო“

ს/კ 205257924   
02.12.19     
07.10.30

ჯამური 
მოპოვება       
463 200 მ3

15.44 ჰა

1002967 ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის 
)შპს „ჯორჯიან 
ლოჯისტიკ კომპანი“-ს

1366 10001110

მდ. ყვირილაზე „ჩოლაბურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ეწერის მიმდებარედ)

შპს „ბორან 
მაინინგ ენდ კო“

ს/კ 205257924  
02.12.19     
12.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
200 700 მ3

6.69 ჰა

შპს „ჯორჯიან 
ლოჯისტიკ კომპანი“-
ზე გაცემული #1004428 
ლიცენზიის 
ცვლილება სახელის

1367 10001111

მდ. იორზე ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხაშმის მიმდებარედ)

შპს „ბორან 
მაინინგ ენდ კო“

ს/კ 205257924 
02.12.19     
01.08.20

ჯამური 
მოპოვება       
338 700 მ3

11.29 ჰა

შპს „ჯორჯიან 
ლოჯისტიკ კომპანი“-
ზე გაცემული #1002808 
ლიცენზიის 
ცვლილება სახელის



1368 10001112

„დურნუკის“ ბაზალტის 
(საღორღე) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს რ-ნი, სოფ. 
პატარა დურნუკის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ბაზალტი-3“ ს/კ 204540737  
02.12.19     
20.12.27

ჯამური 
მოპოვება   
860000 მ3

4,3 ჰა

01014 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ იოსებ 
მაჭარაშვილმა.   
ლიცენზიის ნაწილი 
იჯარით გადასცა შპს 
„ბაზალტი XXI“-ს            
100029 ლიცენზიია 
დუბლიკატი

1369 10001113

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხაშურის 
ტერიტორიაზე, ბორჯომის 
ქუჩა #36)

ფ/პ ჯუმბერი 
ტაგანაშვილი

02.12.19     
03.12.44

1440 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1370 10001114

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მჭადიჯვრის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „იარკო“ ს/კ 445529036
02.12.19     
03.12.39

25 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1371 10001115

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლესას ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბახვა ბარამიძე
02.12.19     
03.12.29

1800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1372 10001116

„ალპანას“ კირქვის (ღორღი) 
მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალპანას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „გოგა 
გვიშიანი“

ს/კ 
49001004624   

02.12.19     
03.12.20

ჯამური 
მოპოვება       

3008 მ3
2005 კვ.მ

1373 10001118

„დოღურაშის“ გაბრო-
დიაბაზის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება (ცაგერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩხუტელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ფარაონი“ ს/კ 402093532  
02.12.19     
02.12.24

ჯამური 
მოპოვება       
49 440 მ3

6180 კვ.მ



1374 10001119

მდ. ყვირილაზე „საჩხერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩიხას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ა(ა)იპ „ასოციაცია 
ატუ“

ს/კ 239402491  
03.12.19     
04.12.23

ჯამური 
მოპოვება       
47 580 მ3

15860 კვ.მ

1375 10001120

მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ოსიაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
03.12.19     
04.12.24

ჯამური 
მოპოვება       

182 595 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

60865 
(ორივეზე 
ერთად 
კვ.მ)

1376 10001121

მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხცისის მიმდებარედ)

შპს „გზამშენი“ ს/კ 437062018  
03.12.19     
14.05.21

ჯამური 
მოპოვება       
300 600 მ3

10.02 ჰა

1003614 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გზამშენი“-მა           
1005115 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გზამშენი“-ს                    
1005577 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „კომპანია ბლექ სი 
გრუპი“-მა

1377 10001122

ქალაქ ყვარლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს 
„ალკოჰოლური 
სასმელების 
კომპანია 

ალავერდი“

ს/ნ 227771444
05.12.19     
5 წელი

80 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1378 10001123

მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაკიეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს „ონი კასკადი“ ს/კ 402013904  
06.12.19     
07.12.24

ჯამური 
მოპოვება       
82 350 მ3

27450 კვ.მ



1379 10001124

მდ. ცხენისწყალზე „ცაგერის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბარდნალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ხვამლი XXI“ ს/კ 216435677  
06.12.19     
07.12.22

ჯამური 
მოპოვება       
103 980 მ3

34660 კვ.მ

1380 10001125

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ აბაშის 
ტერიტორიაზე, 
თავისუფელბის ქუჩა #72)

ფ.პ ვოლტერი 
თოფურია

09.12.19     
10.12.44

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1381 10001126

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეორე სვირის ტერიტორიაზე)

შპს „დიდი 
დარბაზი“

ს/კ 412710446  
09.12.19     
10.12.44

200   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1382 10001128

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კერე“ ს/კ 232559656  
09.12.19     
10.12.29

3650    
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1383 10001129

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსანდრე 
ბერიანიძე

09.12.19     
10.12.24

500     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1384 10001130

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგუნავას 
ქუჩა #1)

ფ/პ ფრიდონ 
ჩიტაძე

09.12.19     
10.12.44

250  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1385 10001131

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაჯახაოს ტერიტორიაზე)

შპს „საოჯახო 
ფერმა 2016“

ს/კ 435432569  
09.12.19     
10.12.29

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1386 10001132

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე, სოფელი 
შინდისი, შალვა 
მეზურნიშვილის ქუჩა #17)

ფ/პ გელა 
ტოტოღაშვილი

09.12.19     
10.12.44

365  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1387 10001133

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ რუსლან 
ხარაიშვილი

ს/კ 
62003003918  

09.12.19     
10.12.44

360  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1388 10001134

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ეწერის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ რევაზ 
მსხალაძე

09.12.19     
10.12.44

1850 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1389 10001135

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბორანი“ ს/კ 231960296  
09.12.19     
10.12.29

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1390 10001136

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაბანეურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ სიმონ 
რაინაული

09.12.19     
10.12.24

5000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1391 10001137

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
ნიკეას ქუჩა #12 (ნაკვეთი #1-2-
2-1-1))

ფ/პ ვახტანგ 
ბოჭორიშვილი

09.12.19     
10.12.44

1825   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1392 10001138

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნელი 
კვირიკაძე

09.12.19     
10.12.44

5000   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1393 10001139

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
ნინოშვილის ქუჩა #12 
(ყოფილი #64))

ფ/პ ლაშა 
თოფურია

09.12.19     
10.12.44

2000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1394 10001140

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წითელწყაროს (სოფ. 
ხორნაბუჯის) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ზედაშე“ ს/კ 228538044
09.12.19     
10.12.44

3500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1395 10001141

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის (გალაშკა) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „გეო-ნერგი“ ს/კ 436037049  
09.12.19     
10.12.34

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1396 10001142

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
განმუხურის ტერიტორიაზე, 
მეგობრობის ხეივანი #7)

შპს „NEXT 
LEAGUE PVT“

ს/კ 404421773  
09.12.19     
10.12.24

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1397 10001143

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხონში, 
ხონელის ქ. #85)

ფ/პ კახა ბობოხიძე
09.12.19     
10.12.39

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1398 10001144

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯავახოს ტერიტორიაზე)

ფ/პ ხათუნა 
ტურიკაშვილი

09.12.19     
10.12.44

1828 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1399 10001146

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნოე ღელეყვა
09.12.19     
10.12.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1400 10001147

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ხათუნა 
ბზიკაძე

09.12.19     
10.12.44

5000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1401 10001148

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ თამარ 
მაღლაკელიძე

09.12.19     
10.12.44

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1402 10001149

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გვიმბალაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ირაკლი 
რამიშვილი

09.12.19     
10.12.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1403 10001150

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ კახა 
გორგიაშვილი

09.12.19     
10.12.39

700 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1404 10001151

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორში, თამარ მეფის 
ქუჩაზე)

შპს „ჩიხურა“ ს/კ 405303194  
09.12.19     
10.12.44

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1405 10001152

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
24.12.19     
25.12.29

200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1406 10001153

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ იოსებ სოინ 
ოღლი

09.12.19     
10.12.29

1825  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1407 10001154

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტოლების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ფლეშ 
მარკეტი“

ს/კ 438732533  
09.12.19     
10.12.44

3660 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1408 10001155

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბორანი“ ს/კ 231960296  
09.12.19     
10.12.29

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1409 10001156

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ბორანი“ ს/კ 231960296  
09.12.19     
10.12.29

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1410 10001157

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა საზანოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ვახტანგი 
გიორგაძე

09.12.19     
10.12.44

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1411 10001158

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერმის ტერიტორიაზე)

დ/პ დურსუნ 
ორუჯოვი

09.12.19     
10.12.29

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1412 10001159

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის 
ქუჩა #22)

ფ/პ მედეა ხუჭუა
09.12.19     
10.12.44

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1413 10001160

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბერბუკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „საური“ ს/კ 218058786  
09.12.19     
10.12.44

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით         
გაუქმდა ბრძ.#305/ს 
11.03.20წ.                          

1414 10001161

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, 
ავტომშენებლის ქუჩა #58-ის 
(ნაკვეთი #1) ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნინო 
დადუნაშვილი

09.12.19     
10.12.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1415 10001163

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
კიკნაველიძე

09.12.19     
10.12.44

2190 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1416 10001164

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზეინდარის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბუხუტი 
კაცაძე

09.12.19     
10.12.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1417 10001166

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის ტერიტორიაზე)

შპს „გიო“ ს/კ 412723192  
09.12.19     
10.12.44

2500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1418 10001167

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა საქარას ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
გუნიავა

09.12.19     
10.12.44

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1419 10001168

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსის ტერიტორიაზე)

ფ/პ როზა თოიძე
09.12.19     
10.12.44

1100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1420 10001169

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მაქათუბნის მიმდებარე  
ტერიტორიაზე)

ფ/პ თეიმურაზი 
ზუმბაძე

09.12.19     
10.12.23

3700  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1421 10001170

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭალის მიმდებარე  
ტერიტორიაზე)

შპს „პასტერი“ ს/კ 400079829  
09.12.19     
10.12.39

3650  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1422 10001171

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატანების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „აქგიუნი“ ს/კ 237112637
09.12.19     
10.12.44

365  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1423 10001172

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ველისციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ეკა 
კაკალაშვილი

09.12.19     
10.12.24

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1424 10001173

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
ზესტაფონში, უ.ჩხეიძის 
ქუჩაზე)

ფ/პ ჯემალ 
ზირაქაძე

09.12.19     
10.12.44

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1425 10001174

მდ. არაგვის მარჯვენა ჭალის 
ტერასაზე, ციხისძირის 
საბადოს მენესოს უბანზე 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში)

შპს „მუშტა“
10.12.19     
25.03.26

ჯამური 
მოპოვება      
80000 მ3

4,2 ჰა

00053 ლიცენზიის 
ჯამურად შეცვლა           
100600 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
გაუქმდა ბრძ.#18/ს 
10.01.20წ.

1426 10001175

მდ. მტკვარზე „აღთაქლის“ 
(ორი უბანი) ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაქლის მიმდებარედ)

შპს „კ.მ.კ. 
სერვისი“

ს/კ 404883925  
10.12.19     
06.05.20

ჯამური 
მოპოვება       

71 000 (ორივე 
უბანზე) მ3

3.24 
(ორივეზე

) ჰა

1002514 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნიუსტარი“-მა         
1004975 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „მეტალ 
ქონსთრაქშენ ჯორჯია“-
მ               ვადა 
გაუვიდა

1427 10001176

მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დონას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ანზორი 
ბაინდურაშვილი

11.12.19     
12.12.21

ჯამური 
მოპოვება       
18 600 მ3

6200 კვ.მ



1428 10001178

„მანავერას“ გამოფიტული 
გრანიტი (ქვიშა) მოპოვება 
(წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. თრიალეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „POLVAR“ ს/კ 406071174  
11.12.19     
11.06.28

ჯამური 
მოპოვება       
105 043 მ3

2.16 ჰა

1001219 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ტაბა+“-მა                  
10000921 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რამ“-მა

1429 10001180

მდ. მტკვარზე „ოსიაურის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აგარების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734   
11.12.19     
17.08.21

ჯამური 
მოპოვება       
744 700 მ3

33.17 ჰა

1003855 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
„გურამი კილაბერიძე“-
ს

1430 10001181

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარე 
ტერიტორია)

სს „ენერგო-პრო-
ჯორჯია 

გენერაცია“
ს/კ 405182626  

11.12.19     
13.11.40

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1003086 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ენერგო-პრო-
ჯორჯია“-მ

1431 10001182

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩითახევის მიმდებარედ)

სს „ენერგო-პრო-
ჯორჯია 

გენერაცია“
ს/კ 405182626  

11.12.19     
15.11.39

23 610     
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1002051 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ენერგო-პრო-
ჯორჯია“-მ

1432 10001183

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ახალგაზრდობის გამზირის 
#21ა, (ახალგაზრდობის გამზ. 
#23-ის სამხრეთით, 
ნაკვ.#03/336)

ი/მ „იამზე 
მოგელაძე“

ს/ნ 
60001002958

11.12.19     
24.08.41

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1003909 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „ანა ქვარიანი“-მა



1433 10001184

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ამაღლების ტერიტორიაზე)

ფ/პ მაია ხელაძე
11.12.19     
11.12.43

12 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

10000409 ლიცენზია 
მთლინადა გადასცა 
ფ/პ რამაზი 
ტყეშელაშვილმა

1434 10001185

„მოწამეთას“ კირქვის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მოწამეთას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ კობა 
ბერეკაშვილი

12.12.19     
13.12.20

ჯამური 
მოპოვება       
10 080 მ3

2520 კვ.მ

1435 10001186

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორის 
ტერიტორიაზე, ქუთაისის 
ქუჩა #23)

ფ/პ ქეთევან 
ბეთლემიშვილი

16.12.19     
17.12.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1436 10001187

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნატანების (შეკვეთილი)  
ტერიტორიაზე)

შპს „ბლექ სი 
რიზორთსი“

ს/კ 405046542  
16.12.19     
17.12.44

150 000 (სამ 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1437 10001190

მდ. შავკაბას ლოდნარის 
(ზედაპირული აკრეფა) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზემო ხოდაშენის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ მარინე 
გრიშიკაშვილი

17.12.19     
18.12.20

ჯამური 
მოპოვება       

3000 მ3
5000 კვ.მ

1438 10001191

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურდღელაურის 
ტერიტორიაზე)

სს „თელავის 
ღვინის მარანი“

ს/კ 231165627
18.12.19     
19.12.24

60 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1439 10001193

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხაშურში, 
ტერიტორიაზე, იმერეთის 
ქუჩაზე)

შპს „ლიდერ 
ავტო“

ს/კ 443867521
23.12.19     
24.12.29

400  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1440 10001194

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კლდეეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ირაკლი 
დუგლაძე

23.12.19     
24.12.44

400  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1441 10001195

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
თაბუკაშვილის ქუჩა #67)

ფ/პ შალვა ჩხობაძე
23.12.19     
24.12.44

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1442 10001196

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ლანჩხუთის 
ტერიტორიაზე, ჟორდანიას 
ქუჩა #78ა)

შპს „არომატი-91“ ს/კ 233642724
23.12.19     
24.12.44

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1443 10001198

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის  
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს 
„ვახტანგმშენი“

ს/კ 431946040  
23.12.19     
24.12.39

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1444 10001199

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, ზვიად 
გამსახურდიას გამზირი, 
შესახევევი #1-ში, ნაკვეთი 
#4,#3,#2)

ფ/პ ავთანდილ 
ნაცვლიშვილი

23.12.19     
24.12.44

400 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1445 10001202

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეორე სვირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ოცნება“ ს/კ 430025064   
24.12.19     
25.12.44

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1446 10001204

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ენვაიომენთალ 
ქონსალთნთს“

ს/კ 417889985
24.12.19     
25.12.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1447 10001205

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გამარჯვების მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჯეონატურალსი“

ს/კ 405136650  
24.12.19     
25.12.44

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1448 10001206

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ედიშერ ფიფია
24.12.19     
25.12.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1449 10001209

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორის 
ტერიტორიაზე, 
გოგებაშვილის ქუჩა #30 
(ყოფილი გოგებაშვილის ქ. 
#36)

ფ/პ ვერა 
თეთრუაშვილი

24.12.19     
25.12.44

4745 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1450 10001210

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოდას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
24.12.19     
25.12.29

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1451 10001211

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კაბალის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ბაბექ 
სარდაროვი

24.12.19     
25.12.21

2190 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1452 10001213

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მათხოჯის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ავთანდილ 
მელაძე

24.12.19     
25.12.44

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1453 10001215

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვალითის ტერიტორიაზე)

ი/მ „გოდერძი 
ბიწაძე“

ს/ნ 
18001049697

24.12.19     
25.12.44

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1454 10001217

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
(აფრიკის დასახლება) 
ჭიჭინაძის ქუცა #1, კორპუსი 
#3-ის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გოჩა ხიხაძე
24.12.19     
25.12.44

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1455 10001221

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში,დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ა(ა)იპ 
„საქართველოს 

ახალგაზრდობის 
ქრისტიანული 
ასოციაცია“

ს/კ 204877151  
24.12.19     
25.12.24

900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1456 10001222

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნიგვზიანის ტერიტორიაზე)

ი/მ „გიორგი 
მელუა“

ს/ნ 
26001033800

24.12.19     
25.12.44

1100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1457 10001223

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ა1პემზა“ ს/კ 426115438  
24.12.19     
25.12.29

ჯამური 
მოპოვება       
94 800 მ3

9480 კვ.მ

1458 10001224

„ლანჩხუთის“ ქვიშის 
მოპოვება (ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „თელა“ ს/კ 433646129  
24.12.19     
05.11.21

ჯამური 
მოპოვება       
92 400 მ3

2.31 ჰა

1000256 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
გიორგი ჩხაიძემ              
1000320 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                 
10001022 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თეიმურაზ 
ბერუაშვილმა

1459 10001225

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ 
ზესტაფონის) ტერიტორიაზე, 
სტაროსელსკის ქუჩა #23)

შპს „მშენებელი-
99“

ს/კ 230057782
30.12.19     
31.12.44

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1460 10001226

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისში, 
ისანი-სამგორის რაიონის 
(სადგური ველი, ნაკვ.08/003) 
ტერიტორიაზე)

შპს „კავკასიის 
ბეტონი 2007“

ს/კ 204522873  
30.12.19     
31.12.44

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1461 10001228

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბოლნისის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ასიფ 
მუსტაფაევი

30.12.19     
31.12.44

600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1462 10001229

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წილკნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ჯამბული 
ოქუაშვილი

30.12.19     
31.12.34

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1463 10001230

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტაშისკარის (სოფ. ქვიშხეთი) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

 ი/მ შოთა 
მჭედლიძე     

ს/ნ 
57001002406 

30.12.19     
24.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
21 771 მ3

12730 კვ.მ

1005498 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ი/მ 
შოთა მჭედლიძემ           
1005595 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გ&კ ტექნოლოგი“-
მა   

1464 10001231

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გარდაბნის 
ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის 
ქუჩა N2ბ-ში)

შპს „ჯიფაუერი“ ს/კ 404878977  
30.12.19     
14.09.43

110 000         
მ3/წელიწადში  

(ორივე 
ჭაბურღილზე 

ერთად)

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

10000198 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
"ენერგო-პრო ჯორჯია"-
მ



1465 10001232

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნუგზარ 
პეპანაშვილი

30.12.19     
31.12.44

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1466 10001235

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვარციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ვახტანგ 
თავხელიძე

31.12.19     
01.01.45

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1467 10001236

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, გუგნავას ქ. #9 
ჩრდილოეთით 
(ნაკვ.#1,#2,#3,#4,#5,#6)

შპს „იმერავტო“ ს/კ 412713023
31.12.19     
01.01.40

1800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1468 10001237

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

სს „საჩხერე“ ს/კ 239394455 
31.12.19     
01.01.35

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1469 10001238

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფერსათის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
თავხელიძე

31.12.19     
01.01.45

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1470 10001239

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არგვეთას ტერიტორიაზე)

ი/მ „დარისპან 
ტუკვაძე“

31.12.19     
01.01.45

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1471 10001240

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აფენის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ზურაბი 
გოგოლაძე“

ს/ნ 
25001021707

31.1219     
01.01.45

4500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1472 10001242

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ტყიბულის 
ტერიტორიაზე, ტყვარჩელის 
ქუჩა #18)

ი/მ „მურადი 
ბოჭორიშვილი“

ს/ნ 
41001007315   

31.12.19     
01.01.45

360 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1473 10001243

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ადიგენის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
არალის ტერიტორიაზე)

ფ/პ პავლე 
ბათმანაშვილი

31.12.19     
01.01.45

17 500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1474 10001246

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიული 
ჭულუხაძე

31.12.19     
01.01.45

1095 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1475 10001247

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის ტერიტორიაზე)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
31.12.19     
01.01.30

500  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1476 10001248

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოსიაურის ტერიტორიაზე)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136  
31.12.19     
01.01.45

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1477 10001249

მდ. ჭერმისხევის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლუქს 
სერვისი“

ს/კ 427716554  
03.01.20     
04.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
54 630 მ3

18210 კვ.მ

1478 10001250

მდ. ჩაილურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი ჩაილურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „მშენებელი“ ს/კ 209437778  
09.01.20     
10.01.22

ჯამური 
მოპოვება       
18 210 მ3

12140 კვ.მ

1479 10001251

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თელას ტერიტორიაზე)

ფ/პ ავთანდილ 
ნოზაძე

09.01.20     
10.01.45

1000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1480 10001253

მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება 
(ხობის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პატარა ფოთის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

შპს „ეგრისი +“ ს/კ 215132648  
09.01.20     
10.01.25

ჯამური 
მოპოვება       
133 575 მ3

44525 კვ.მ



1481 10001254

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ძირულას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სან 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია“

ს/კ 404391136
09.01.20     
10.01.45

256 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1482 10001255

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქუჩა #88 
(ნაკვეთი #18-2)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435  

09.01.20     
10.01.25

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1483 10001256

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გორიელის (სოფ. კუჭატანის) 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ნიკოლოზ 
ქურხული

09.01.20     
10.01.25

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1484 10001257

ბორჯომის საბადოს 
მინერალური წყლის 
(ჩამოსასხმელი) მოპოვება 
(ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაშლოვანის, ყვიბისის და 
ლიკანის ტერიტორიები)

შპს „აიდიეს 
ბორჯომი 
ბევერიჯიზ 
კომპანი“

კუროსაოს 
სამეწარმეო 
რეესტრი, 

სარეგისტრაცი
ო №70172      

ს/კ 204870844  

09.01.20     
11.04.34

წელიწადში  
307 184 მ3, 
ნაკიანი 

წლებისათვის 
308 025.6 მ3

3.39182 ჰა

100444 ლიცენზიის 
ცვლილება               
100727 ლიცენზიაში 
ცვლილება             
1000626 ლიცენზიაში 
ცვლილება                       
1001549 ლიცენზიაში 
ცვლილება                       
(ბრძ. 396/ს 22.03.18წ. 
სარეზერვო ჭაბ. წყლის 
მოპოვების უფლება)      
1002353 ლიცენზიის 
ცვლილება (გაიზარდა 
მარაგები)                          
10000368 ლიცენზიის 
ცვლილება (მარაგების 
გაზრდა)



1485 10001258

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქ. #9)

ი/მ „ნენე 
მჭედლიძე“

ს/ნ 
18001049414

09.01.20     
10.01.45

500   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1486 10001259

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სამტრედიის ტერიტორიაზე)

ფ/პ რაჟდენი 
გოგელაშვილი

13.01.20     
14.01.45

9200  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1487 10001260

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ეწერის ტერიტორიაზე)

ფ/პ თინათინი 
ცისკარიშვილი

13.01.20     
14.01.30

11 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1488 10001261

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უსახელოს ტერიტორიაზე)

ამხანაგობა 
„კოპიტები“

ს/კ 215613584
13.01.20     
14.01.25

100 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1489 10001262

„ოკამის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ა1პემზა“ ს/კ 426115438  
13.01.20     
14.01.25

ჯამური 
მოპოვება       
76 500 მ3

15300 კვ/მ

1490 10001264

მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოძისის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „დკ XXI“ ს/კ 202285008  
14.01.20     
15.01.25

ჯამური 
მოპოვება       
78 105 მ3

26035 კვ.მ



1491 10001265

მდ. ხობის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბიას 
ტერიტორიაზე)

შპს „კარიერი“ ს/კ 244563352  
14.01.20     
15.01.24

ჯამური 
მოპოვება       
44 430 მ3

14810 კვ.მ

1492 10001266

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ზედა საზანოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „საზანო 2016“ ს/კ 431949387
17.01.20     
17.01.40

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1493 10001267

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თერჯოლის 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „თამაზი 
ცხოვრებაძე“

ს/ნ 
18001007270

17.01.20     
18.01.30

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1494 10001268

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ მარნეულის 
ტერიტორიაზე, მარნეული-
თამარისის გზის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სამენ 
ჯორჯია“

ს/კ 434172959
17.01.20     
17.02.45

360 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1495 10001269

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კურდღელაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ლევან 
თორაძე“

ს/ნ 
01030000388   

20.01.20     
25.12.24

2500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             
10001208 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზურაბ ბუაძემ

1496 10001270

„კვირიკეს“ ტუფობრექჩიების 
(ღორღი) მოპოვება 
(ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვირიკეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „რისოულა“ ს/კ 437067610 
21.01.20     
07.07.37

ჯამური 
მოპოვება       
912 421 მ3

114595 
კვ.მ

1004686 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ადგილმონაცვლეობა)



1497 10001271

„დურნუკის“ ბაზალტის 
(ლოდნარი) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დიდი დურნუკის 
ტერიტორიაზე)

შპს „Silver Stone“
24.01.20     
20.07.21

ჯამური 
მოპოვება       
10 000 მ3

1 ჰა

1000012 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
იოსებ მაჭარაშვილმა      
1000200 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                
გაუქმდა ბრძ.#247/ს 
02.03.20წ.

1498 10001272

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვემო ალვანის (სოფ. 
ბაბანეური) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ვახტანგ 
იდოიძე

24.01.20     
25.01.45

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1499 10001273

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ენისელის ტერიტორიაზე)

ფ/პ ანა 
გიგიაშვილი

24.01.20     
25.01.25

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1500 10001274

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მეჯვრისხევის ტერიტორიაზე)

შპს „ბიო ჯუსი“ ს/კ 218041483
24.01.20     
25.01.45

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1501 10001275

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წილკანის ტერიტორიაზე)

შპს „გარდენ 
სითი“

ს/კ 400179249  
24.01.20     
25.01.25

9125 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1502 10001276

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯავახოს ტერიტორიაზე)

ი/მ „შორენა 
ახალაძე“

ს/ნ 
37001006394

24.01.20     
25.01.25

300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1503 10001277

მდ. ხობის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხობის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯიჯაოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „შარა-
გზამშენი 
პირველი“

ს/კ 244559722
24.01.20     
25.01.25

ჯამური 
მოპოვება       
90 060  მ3

30020 კვ.მ

1504 10001279

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყაროს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „სმ ჯგუფი“ ს/კ 405062818  
27.01.20     
26.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
52 500 მ3

1.75 ჰა

შპს 
„ჰეიდელბერგბეტონ 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული #1003325 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)                        
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004493 
ლიცენზიის

1505 10001280

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ 
ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 
(კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მიქელწყაროს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435

27.01.20     
26.01.21

ჯამური 
მოპოვება       
96 856 მ3

4.31 ჰა

შპს 
„ჰეიდელბერგბეტონ 
ჯორჯია“-ზე 
გაცემული #1003325 
ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელი 
შეიცვალა)                        
შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტ 
კაუკასუსი“-ზე 
გაცემული #1004493 
ლიცენზიის



1506 10001281

„ჯუჯიანის“ ანდეზიტო-
ბაზალტის (I და II უბანი) 
მოპოვება (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
იაილას ტერიტორიაზე)

შპს „არსი“ ს/კ 431180045
27.01.20     
04.06.29

ჯამური 
მოპოვება       
219 562 მ3

18,04 ჰა

100520 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი ჯიქიამ   
0000176 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „წალკა 91“-მა            
1002025 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სინერგია“-მ             
1005318 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს სინერგია +“-მ

1507 10001282

„ჩივთქილისას“ კირქვის 
(საკირე) მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩივთქილისას ტერიტორიაზე)

შპს „არსი“ ს/კ 431180045
27.01.20     
03.07.29

ჯამური 
მოპოვება       
527 650 ტ

1,86 ჰა

100553 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1001395 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ზვიად ჯიქიამ          
1001423 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სინერგია“-მ             
1005305 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა

1508 10001283

კვარცმინდვრისშპატიანი 
ქვიშის მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სავანეს ტერიტორიაზე)

შპს „იტავაზა 
მშენებელი“

ს/კ 439393425
27.01.20     
10.09.28

ჯამური 
მოპოვება       
231 000 მ3

2,31 ჰა

100169 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10001200 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ალიკო ნიკურაძემ

1509 10001284

მდ. ხრამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაიდარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435

29.01.20     
30.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
33 570 მ3

11190 კვ.მ

1510 10001285

მდ. ხრამის ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაიდარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჰაიდელბერგცემე

ნტ ჯორჯია“
ს/კ 230866435

29.01.20     
30.01.24

ჯამური 
მოპოვება       
51 490 მ3

25745 კვ.მ



1511 10001286

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის  
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე)

ფ/პ დავით 
კიკნაველიძე

29.01.20     
30.01.45

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1512 10001288

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისისხევის (ნასამხრალი) 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „ილია 
მესხიშვილი“

ს/ნ 
20001006881

30.01.20     
31.01.25

18 250 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1513 10001290

მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
აღთაქლას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლეგი“ ს/კ 445394564
06.02.19     
07.02.25

ჯამური 
მოპოვება       
200 190 მ3

66730 კვ.მ

1514 10001291

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჩემპიონი“ ს/კ 429326133
06.02.20     
05.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
23 250 მ3

7750 კვ.მ
10001011 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბაკურ გოგოჭურმა

1515 10001292

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახიდურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჩემპიონი“ ს/კ 429326133
06.02.20     
05.10.24

ჯამური 
მოპოვება       
63 810 მ3

21350 კვ.მ
10001010 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ბაკურ გოგოჭურმა

1516 10001293

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისისხევის (ნასამხრალი) 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „დურმიშხან 
თედორაძე“

ს/ნ 
26001010882

06.02.20     
07.02.30

1800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1517 10001294

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, 
კარალეთის 
ადმინისტრაციული 
ერთეული, ბლოკი #761, 
ნაკვეთი #001-ის 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ენვაიონმენტალ 
ქონსალთნთს“

ს/კ 417889985
06.02.20     
07.02.45

3650 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1518 10001295

მდ. მესტიაჭალის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
მესტიის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლემი“ ს/კ 404540369
06.02.20     
03.12.20

ჯამური 
მოპოვება       

4425 მ3
2950 კვ.მ

10001117 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლელა გულედანმა

1519 10001296

მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჭაპალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

უცხოური 
საწარმოს 

ფილიალი „ღია 
სააქციო 

საზოგადოება 
აკელიკ გრუპის 

ფილიალი“

ს/კ 427726124
07.02.20     
08.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
136 380 მ3

45460 კვ.მ

1520 10001297

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლეჟბადინის (სოფ. 
ქუთლიარი) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ ელდარ 
ბაირამოვი

13.02.20     
14.02.23

ჯამური 
მოპოვება       
39 610 მ3

19805 კვ.მ

1521 10001298

„ქვიანის“ (I და II უბანი) 
ტუფობრექჩიის (საშენი 
მასალა) მოპოვება 
(ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიანის მიმდებარედ)

ფ/პ დავით 
მოწყობილი

13.02.20     
24.09.29

ჯამური 
მოპოვება      
479 000 მ3

5.53 ჰა

1001817 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„გრადოს“       1001845 
ლიცენზიაში 
ტექნიკური შეცდომის 
გასწორება    1001979 
ლიცენზიის 
დუბლიკატი



1522 10001299

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შაშიანის (ხევისპირი) 
ტერიტორიაზე)

სს „თბილღვინო“ ს/კ 209437242
13.02.20     
14.02.25

125 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1523 10001300

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ გორში, 
კეცხოველის ქუჩის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე)

ფ/პ ალექსანდრე 
არევაძე

13.02.20     
14.02.45

10 950 
მ3/წელიწადში

0.07

1524 10001301

მდ. ალაზანზე „ქვემო 
ალვანის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქისტაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„ჰეიდელბერგცემე

ნტჯორჯია“
ს/კ 230866435

13.02.20     
14.02.25

ჯამური 
მოპოვება       
257 595 მ3

171730 
კვ.მ

1525 10001302

მდ. ლოპოტას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაფარეულის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლოპოტა“ ს/კ 431176817
13.02.20     
14.02.21

ჯამური 
მოპოვება       

6045 მ3
4030 კვ.მ

1526 10001303

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუკუზანის (დამარჩინეს) სოფ. 
ველისციხის ტერიტორიაზე)

შპს „შატო 
მუკუზანი“

ს/კ 427721156
17.02.20     
18.02.25

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1527 10001304

ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვეშეთის მიმდებარე 
ტერიტორია)

შპს „ნიუ სფეისი“ ს/კ 404884773
14.02.20     
06.09.26

ჯამური 
მოპოვება       
554 829 მ3

12,7 ჰა

00283 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „დ და გ 
ტექნოლოგმა“                  
100826 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნიუ ენერჯი“-მა  
10000857 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„საქართველოს ბანკი“-
მა                        
10000931 ლიცენზია

1528 10001305

მდ. კისისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კისისხევის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ლეზამი“ ს/კ 402113734
17.02.20     
18.02.25

ჯამური 
მოპოვება       
125 220 მ3

41740 კვ.მ

1529 10001307

მდ. რიონზე „ჭყვიშის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება 
(სამტრედიის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ.  
ბაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „თჯ-ანაკ 
გრუპ“       

ს/კ 402073849
20.02.20     
25.08.22

ჯამური 
მოპოვება       
300 000 მ3

10.0 ჰა

1004810 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა           
შპს „რეჭი“-მა                   
1005514 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1530 10001308

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ქუთაისში, ა. 
წერეთლის ქუჩა #186 (ნაკვეთი 
#2) ტერიტორიაზე)

ფ/პ მამია 
წერეთელი

20.02.20     
21.02.40

4200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1531 10001310

„ჟონეთის“ პორფირიტების 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჟონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „პორფირიტი 
+“

ს/კ 412750866
24.02.20     
01.10.29

ჯამური 
მოპოვება       
46 245 მ3

7730 კვ.მ
10000998 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ კობა კობახიძემ



1532 10001311

„კავთისხევის“ კირქვის 
მოპოვება (კასპის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინარეხის მიმდებარედ)

შპს „ჯიელსი“ ს/კ 420430572  
24.02.20     
24.01.35

ჯამური 
მოპოვება       

9 810 000 ტ
27.25 ჰა

1002284 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ტრისტანი 
შუკაკიძემ                         
1005031 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „შუკა“-მ

1533 10001312

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. სამტრედიაში, 
ბახტაძის ქ. ჩიხი I, №23)

შპს „სოკარ 
ჯორჯია 

პეტროლეუმი“
ს/კ 202352514  

24.02.20     
18.03.39

7300   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001487 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა სს 
„ვისოლ პეტროლიუმ 
ჯორჯია“-მ

1534 10001313

„თრიალეთის“ გამოფიტული 
გრანიტისა და ანდეზიტ-
ბაზალტის (საღორღე 
ნედლეული) მოპოვება 
(წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. თრიალეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „არსი“ ს/კ 431180045
26.02.20     
27.02.40

ჯამური 
მოპოვება       

207 500 
(ამდეზიტ-
ბაზალტი-

177480, 
გამოფიტული 
გრანიტი-30020) 

მ3

20750 კვ.მ

1535 10001314

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში,სოფ. 
ქვედა საქრას ტერიტორიაზე)

შპს 
„მეტალოლამი“

ს/კ 405075029
27.02.20     
28.02.25

4500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1536 10001315

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხისძირის ტერიტორიაზე)

ი/მ „რევაზ 
ტატუნაშვილი“

ს/ნ 
31001036298

27.02.20     
28.02.40

1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1537 10001316

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვალითის (კაშხლის 
მიმდებარედ)  ტერიტორიაზე)

შპს „მარჯანი-5“ ს/კ 200158051  
27.02.20     
24.12.44

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             
10001197 ლიცენზიაში 
ცვლილება (შეიცვალა 
ს/კ)                                     

1538 10001317

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ ხონში, მოსე 
ხონელის ქუჩაზე)

შპს „ქალაქის 
ჩრდილში“

ს/კ 444959243
27.02.20     
28.02.40

800 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1539 10001318

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის ტერიტორიაზე)

ფ/პ მანუჩარ 
ქებულაძე

27.02.20     
28.02.45

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1540 10001319

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე, 
ჭყონდიდელის ქუჩა #87)

შპს „მეგობრობა“ ს/კ 400150108
27.02.20     
28.02.45

1500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1541 10001320

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (თელავის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კონდოლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ჯიველი“ ს/კ 405047122
27.02.20     
28.02.25

3500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1542 10001321

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
შილდას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

კოოპერატივი 
„ქინძმარაული“

ს/კ 441559289
27.02.20     
28.02.25

370 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1543 10001322

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ვანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ციხესულორის (სოფ. ქვედა 
ციხესულორი) 
ტერიტორიაზე)

ი/მ „მევლუდი 
ჭვალაძე“

ს/ნ 
17001023450

27.02.20     
28.02.45

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1544 10001323

#10 ჭაბურღილიდან 
მიწისქვეშა თერმული 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გურიელი 
ჩხეიძე

02.03.20     
14.11.42

4 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005033 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
კვეკვესქირმა                   
1005255 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ლაშა კორკელიას            
10000719 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაზა წურწუმიამ            
10000846 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა

1545 10001324

#10 ჭაბურღილიდან 
მიწისქვეშა თერმული 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გურიელი 
ჩხეიძე

02.03.20     
14.11.42

4 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005033 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
კვეკვესქირმა                   
1005255 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ლაშა კორკელიას            
10000719 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაზა წურწუმიამ            
10000847 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა



1546 10001325

#10 ჭაბურღილიდან 
მიწისქვეშა თერმული 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გურიელი 
ჩხეიძე

02.03.20     
14.11.42

4 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005033 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
კვეკვესქირმა                   
1005255 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ლაშა კორკელიას            
10000719 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაზა წურწუმიამ            
10000843 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა

1547 10001326

მდ. ცხენისწყალზე „ხონის“ 
(ცხენისწყლის) ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ხონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მათხოჯის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს 
„მარტვილავტოგზ

ა“
ს/კ 235430645

04.03.20     
05.03.22

ჯამური 
მოპოვება       
30 030 მ3

10010 კვ.მ

1548 10001327

#10 ჭაბურღილიდან 
მიწისქვეშა თერმული 
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გურიელი 
ჩხეიძე

04.03.20     
14.11.42

4 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1005033 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ლევან 
კვეკვესქირმა                   
1005255 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ლაშა კორკელიას            
10000719 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაზა წურწუმიამ            
10000844 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა

1549 10001328

„ზედა გოდოგანის“ კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოდოგანის მიმდებარედ)

შპს "ბრითიშ 
ჯორჯიან სტოუნ 
კო.ლიმიტედ"

ს/კ 405337372
04.03.20     
23.05.33

ჯამური 
მოპოვება      
299 500 (I - 
52500, II - 

204500. III -
42500) მ3

5.99 ჰა

ლიცენზია N1001181  
მთლიანად გადასცა 
შპს „China Georgia 
Mining Co LTD“               
10000788 ლიცენზიის 
ტექნიკური შეცდომის 
გასწორება



1550 10001329

ქალაქ ბაღდათის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვების მიზნით 
სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვება

შპს „ბაღდათის 
ავტოგზა“

ს/ნ 225052732
04.03.20     
05.03.21     

ჯამური 
მოპოვება       

5160 მ3
3440 კვ.მ

1551 10001330

ქალაქ ბაღდათის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვების მიზნით 
სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვება

შპს „ბაღდათის 
ავტოგზა“

ს/ნ 225052732
04.03.20    
05.03.21     

ჯამური 
მოპოვება       
4530  მ3

3020 კვ.მ

1552 10001331

ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აგარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ჯეო 
ქონსტრაქშენ“

ს/ნ 440890118
04.03.20     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
27 510  მ3

9170 კვ.მ

1553 10001332

ქარელის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აგარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ჯეო 
ქონსტრაქშენ“

ს/ნ 440890118
04.03.20     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
22 950  მ3

7650 კვ.მ

1554 10001333

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კუჭატანის (ბაირამაანთ 
ბოლოები)  ტერიტორიაზე)

შპს „ეკლიპსე“  ს/კ 405354183  
09.03.20     
10.03.25

5000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1555 10001334

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ყვარლის 
ტერიტორიაზე)

შპს „ეკლიპსე“  ს/კ 405354183  
09.03.20     
05.03.24

7500  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
10000581 ლიცენზიაქ 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ესაბი“-მა



1556 10001335

მდ. ფშავის არაგვზე 
„მაღაროსკარის“ ქვიშა, ხრეშის 
მოპოვება (დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წიფრანის მიმდებარედ)

შპს „ბი&ჯი 
ბეტონი“

ს/კ 402159436  
10.03.20     
23.06.21

ჯამური 
მოპოვება       
69 255 მ3

2.96 ჰა

იჯარით გადაეცა შპს 
„პრომშენი“-ს (ს/ნ 
405109341, მის: 
თბილისი, ზ. 
ფანასკერტელის ქ. 
კორპ.19, ბ. 171 ) 2016 
წლის 8 ნოემრიდან        
1003716 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გულბაათ 
ნარეშელაშვილმა            
შპს „პრომშენი“

1557 10001336

„გოხნარის“ ბაზალტის (სვა 
საშენი მასალა) მოპოვება 
(თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გოხნარის მიმდებარე 
ტერიტორია (დაბა მანგლისი) 

ფ/პ შორენა 
აფციაური

10.03.20     
28.01.23

ჯამური 
მოპოვება       
10000  მ3

10000 კვ.მ

10001278 ლიცენზია 
მთლაიანდ გადასცა 
ფ/პ ზურაბ 
სამადაშვილმა

1558 10001337

ქალაქ ქუთაისში, ზ. 
გამსახურდიას ქუჩაზე 
(მასველი არხის სამხრეთით), 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

შპს „ალიანსი 6“ ს/ნ 212679582
10.03.20     
25 წელი    

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1559 10001338

ქალაქ ქუთაისში, 
ჯავახიშვილის ქუჩის 
გაგრძელება, ბავშვთა 
საავადმყოფოს მიმდებარე 
მონაკვეთზე (ნაკვეთი №3), 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ფ/პ ირაკლი 
ლევიძე

10.03.20     
25 წელი

4900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1560 10001339

ვანის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზეინდარის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ ლაშა ხუჭუა
10.03.20     
25 წელი

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1561 10001340

წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

შპს „ქართული 
მწვანილი“

ს/ნ 221272931
10.03.20     
25 წელი    

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1562 10001341

მარტვილის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნაგვაზაოს ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ფ/პ მალხაზი 
გრიგალავა

10.03.20     
25 წელი

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1563 10001342

ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, კ. 
გამსახურდიას ქუჩა №150-ში, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ფ/პ თორნიკე 
ხაბურძანია

10.03.20     
25 წელი    

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1564 10001343

ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
როხის ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

შპს 
„როინპეტროლი+“

ს/ნ 425056048
10.03.20     
25 წელი    

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1565 10001344

ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვალითის (სოფ. ქვედა 
კვალითი) ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ფ/პ ჯაბა მახათაძე
10.03.20     
25 წელი

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1566 10001345

ხონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნახახულევის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „მაგი-
სერვისი“

ს/ნ 244974364
10.03.20     
20 წელი

1200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1567 10001346

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახლომახმუდლოს 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „აგრო თრუვა 
გრუფ“

ს/ნ 406195558
10.03.20     
5 წელი     

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1568 10001347

მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "კარიერი 
2018" ს/ნ 400230549

11.03.20   
15.01.25

ჯამური 
მოპოვება  (1 

უბანი)       
50235 მ3

16745 კვ.მ
10001263 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ნიუ-გრუპი“-მა

1569 10001348

მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს „ნიუ-გრუპი“ ს/ნ 433106514
11.03.20   
15.01.25

ჯამური 
მოპოვება (მე-2 

უბანი)         
22 470 მ3

7490 კვ.მ
10001263 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა  შპს 
"კარიერი 2018"-ს

1570 10001349

მდ. ყვირილას (უბანი 
ლუხუთა I) ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის 
მიმდებარედ)

შპს "აჯამეთი" ს/ნ 431952835
11.03.20     
25.07.22

ჯამური 
მოპოვება       

69290 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

4.26 ჰა
1004725 ლიცენზიია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჩოლაბური“-მა

1571 10001350

მდ. ყვირილას ქვიშა, ხრეშის 
(უბანი ლუხუთა 1) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის 
მიმდებარედ)

შპს "აჯამეთი" ს/ნ 431952835
11.03.20     
11.10.21

ჯამური 
მოპოვება       

33650 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2.98 
(ორივეზე

) ჰა

1004014 ლიცენზიია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ჩოლაბური“-მა

1572 10001351

„ხეკორძის“ ქვიშაქვის 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტტში, სოფ. 
ხეკორძი)

ფ/პ მიხეილ 
სონღულაშვილი

11.03.20     
21.12.20

ჯამური 
მოპოვება       

6496 მ3
0.155 ჰა

0000121 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ხეკორძიმა



1573 10001352

„ხადიკის“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება (წალკის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხადიკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გრიგორიოს 
მაკარიდი

13.03.20     
23.05.23

ჯამური 
მოპოვება       
16698 მ3

5640 კვ.მ

1005494 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ი/მ „მიხეილ 
სარალაშვილი“-მა

1574 10001353

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (საჩხერის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სხვიტორის მიმდებარედ)

ფ/პ გაგა ნადირაძე
13.03.20     
24.01.40

2555        
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
1002270 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სერვის +“-მა

1575 10001354

მიწისქვეშა თერმული წყლის  
(თბოენერგეტიკული 
დანიშნულებით) მოპოვება 
(ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორია, 
ჭაბურღილი #8-თ)

ფ/პ ნონა ჟვანია
1303.20     
31.12.40

16 425 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1003269 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
ზაზა გვათუამ                 
1003492 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თამთა ლომიამ

1576 10001355

მდ. ჭერმისხევზე 
„ფაფრისხევის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება (გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიტაანის მიმდებარედ)

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/კ 204477734
16.03.20     
17.03.23

ჯამური 
მოპოვება       
51 300 მ3

17100 კვ.მ

1577 10001356

მდ. ნიჩბისის წყლის მარჯვენა 
ნაპირზე საჭიქეს-ხევის 
ტუფოქვიშაქვების მოპოვება 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზემო ნიჩბისი)

შპს "შემო 
ქმედებითი"

ს/ნ 400256922
16.03.20     
08.11.26

ჯამური 
მოპოვება       

4311 მ3
0.53 ჰა

0000063 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს "დიდოსტატმა"       
0000082 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ხეკორძ“-მა                     
1000935 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გიორგი 2010“-მა



1578 10001357

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ქ. ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, სოლომონ 
მეორის ქუჩა II შესახვევი, #8)

ი/მ გოჩა  მოქია ს/ნ 
60001088909

16.03.20     
09.04.41

5475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1003502 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ რევაზი 
კანდელაკმა

1579 10001358

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ სოფიო 
ელიოზიშვილი

17.03.20     
06.02.23

10 000 (#1 და #4 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1005235 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10001287 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
"ქართული მარანის“

1580 10001359

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის  
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ქართული 
მარანი"

ს/ნ 400226830
17.03.20     
06.02.23

10 000 (#2 და #3 
ჭაბურღილზე 

ერთად) 
მ3/წელიწადში

0.07 
(თითოეუ
ლზე) ჰა

1005235 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10001287 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა ფ/პ 
სოფიო 
ელიოზიშვილმა

1581 10001360

„ყიზილაჯლოს“ ბაზალტის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება 
(მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს (სოფ. 
ჯანდარა) მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ჯეო 
მინერალი"

ს/ნ 404593329
17.03.20     
21.04.33

ჯამური 
მოპოვება       
138200 მ3

1.39 ჰა

1005394 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ემინალი 
ალეკპეროვმა

1582 10001361

თელავის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. წინანდალის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. ალაზანის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

ი/მ „ნიკა 
გოლეთიანი“

ს/ნ 
20001061523

17.03.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
3 760 მ3

1 880 კვ.მ



1583 10001362

ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ალპანას მიმდებარე  
ტერიტორიაზე, მდ. რიონის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

ფ/პ მაიზერი 
ახვლედიანი

20.03.20     
21.03.23

ჯამური 
მოპოვება       
60 615 მ3

20205 კვ.მ

1584 10001363

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ლაითურის ტერიტორიაზე)

შპს "ლურჯი 
ველი"

ს/ნ 405117172
17.03.20     
12.10.24

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

შპს „ქართული მოცვი“-
ზე გაცემული 
#10001024 ლიცენზიის 
ცვლილება (სახელის)

1585 10001364

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მჭადიჯვრის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ გივი კაპანაძე
20.03.20     
25 წელი

4380  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1586 10001365

კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ფერმის ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ი/მ „ალიკ ახიევი“
ს/ნ 
24001010347

20.03.20     
10 წელი

1460   
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1587 10001366

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საბუეს ტერიტორიაზე)

ფ/პ ივანე 
მარტიაშვილი

20.03.20     
17.10.22

50 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1004961 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
10001306 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „სარბელა“-მ

1588 10001367

წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გუნია-კალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „გუნია-
კალას“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება

ი/მ „ვეფხვია 
მამადაშვილი”

ს/ნ 
12001036738

23.03.20     
24.03.21

ჯამური 
მოპოვება       

2625 მ3
2625 კვ.მ



1589 10001368

მდ. მტკვარზე „ხიდისთავის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 
(გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ხიდისთავის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

შპს "ისმაილ-
როუდი"

ს/ნ 405145917
20.03.20     
26.10.21

ჯამური 
მოპოვება       
91 800 მ3

3.06 ჰა

1004064 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „გამა-ბოქსი“-მა        
1004555 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „რრ სერვის“-მა         
1005270 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ნბკ“-მა

1590 10001369

ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხოსპიოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „არალი“ ს/ნ 222725807
24.03.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
319 600 მ3

31960 კვ.მ

1591 10001370

ქალაქ თერჯოლის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ კობა 
გურგენიძე

26.03.20     
25 წელი    

2200  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1592 10001371

„კოლაგირის“ ბაზალტის 
მოპოვება (ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კოლაგირის მიმდებარედ)

ფ/პ თენგიზ 
სორდია

27.03.20     
21.06.33

ჯამური 
მოპოვება       
340 000 მ3

6.8 ჰა

1001241 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ თემურ წერეთელმა 
1002809 ლიცენზიის 
დუბლიკატი                    
1004599 ლიცენზიის 
დუბლიკატი          
10001201 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა

1593 10001372

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ი/მ შმაგი ფრუიძე
ს/ნ 

60001019793   
27.03.20     
10.12.44

360 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             
10001165 ლიცენზიის 
ცვლილება 
(ტექნიჯური 
შესწორება)                       



1594 10001373

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
(უბანი ლუხუთა II) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარდუბნის მიმდებარედ)

შპს „ბაბუ“ ს/კ 406193989 
27.03.20     
20.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
178 100 მ3

5,9412 ჰა

1004451 ლიცენზიის 
ნაწილი გადაეცა შპს 
"თითისი 
ქონსთრაქშენი"-ს

1595 10001375

მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
(უბანი ლუხუთა II) მოპოვება 
(თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარდუბნის მიმდებარედ)

შპს "თითისი 
ქონსთრაქშენი"

ს/ნ 416349295
27.03.20     
20.04.22

ჯამური 
მოპოვება       
100 000 მ3

3,3335 ჰა
1004451 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„ბაბუ“მ

1596 10001376

გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაჩნაძიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ვაჩნაძიანისხევზე, 
„შრომისხევის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

ფ/პ ილია 
თავთეთრიშვილი

27.03.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

5010 მ3
5010 კვ.მ

1597 10001377

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩიხას ტერიტორიზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება 

შპს „ჯთ-გრუპი“ ს/ნ 421276880
30.03.20     
2 წელი

14 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1598 10001378

საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უდაბნოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „უდაბნოს“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „კოკა“ ს/ნ 202331280
30.03.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება         4 

800 მ3
800 კვ.მ



1599 10001379

ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დაბის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
გუჯარეთის წყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება

შპს „მშენებელი-4” ს/ნ 226153239
30.03.20     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
12 930 მ3

4 310 კვ.მ

1600 10001380
ქალაქ კასპის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „თბილცემენტ 
გრუპ”

ს/ნ 436031973
30.03.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
636 840 მ3

212280 
კვ.მ

1601 10001381

საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
უჯარმის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. იორის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვების

შპს "მილენიუმ  
მაინინგი "

ს/ნ 404506209
06.04.20     
1 წელი     

ჯამური 
მოპოვება       
13 220 მ3

6610 კვ.მ

1602 10001382

საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თოხლიაურის ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვების

შპს "აგროარტი" ს/ნ 404574545
06.04.20     
25 წელი

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1603 10001383

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ენისელის 
ტერიტორიაზე (ინწობის 
პირი), მიწისქვეშა მტკნარი 
წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს "ვაზი +" ს/ნ 236047023
06.04.20     
5 წელი     

35 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1604 10001384

ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე, 
გურიის ქუჩა №55-ში, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ფ/პ ლიანა ქარჩავა
10.04.20     
20 წელი

4000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1605 10001385

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაჭისუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ბოლნისისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება

შპს „ლენდვეი“ ს/ნ 425363304
10.04.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

3120 მ3
1040 კვ.მ

1606 10001386

ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქუჩა №46ა-
ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვებ

შპს „GEORGIAN 
HUASHUN 

INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL 
INVESTMENT 
GROUP LTD”

ს/ნ 212921999
10.04.20    
25 წელი

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1607 10001387

ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქუჩა №48ბ-ში 
(ნაკვეთი №2-3), (ნაკვეთი №2-
2), მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

შპს „GEORGIAN 
HUASHUN 

INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL 
INVESTMENT 
GROUP LTD”

ს/ნ 212921999
10.04.20    
25 წელი

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1608 10001388

ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქუჩა №88-ში 
(ნაკვეთი №31), მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „GEORGIAN 
HUASHUN 

INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL 
INVESTMENT 
GROUP LTD”

ს/ნ 212921999
10.04.20    
25 წელი

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1609 10001389

ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებლის ქუჩა №88-ში, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

შპს „GEORGIAN 
HUASHUN 

INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL 
INVESTMENT 
GROUP LTD”

ს/ნ 212921999
10.04.20    
25 წელი

10 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1610 10001390

ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გელათის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „გლობალ 
სერვისი”

ს/ნ 412671568
13.04.20     
25 წელი    

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1611 10001391

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მწყნეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „მერცხლის 
ბუდის“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი) 
 მოპოვება

შპს „კავკასიური 
ქვა“

ს/ნ 406302503
13.04.20     
10 წელი    

ჯამური 
მოპოვება       
104 860 მ3

14980 კვ.მ

1612 10001392

კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქებაანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
მტკვარზე, „კავთისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „კავთურა” ს/ნ 232578298
13.04.20     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
22 770 მ3

7590 კვ.მ

1613 10001393

საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დუზაგრამას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. იორის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

ფ/პ იმანი 
მირზაევი

15.04.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
11 301 მ3

3767 კვ.მ

1614 10001394

თელავის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ვარდისუბნის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, 
მდ. თურდოზე, 
„თურდოსხევი I“-ის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება

შპს „თელავის 
საგზაო 

სამმართველო”
ს/ნ 231167607

15.04.20     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
31 830 მ3

10610 კვ.მ

1615 10001395

ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, ვალეს 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, 
მდ. ფოცხოვისწყალზე, „ვალე“-
ს ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ასტორია” ს/ნ 224067630
15.04.20     
4 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
54 210 მ3

36140 კვ.მ

1616 10001396

თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვედა სიმონეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „ყვირილას“ 
ქვიშა-ხრეშის (უბანი ლუხუთა 
II) მოპოვება

უცხოური 
საწარმოს 
ფილიალი 

„გუიჯოუ ჰაივეი 
ენჯინიარინგ 
გრუფ კო”

ს/ნ 405373750
15.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
526 200 მ3

175400 
კვ.მ



1617 10001397

გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „სააკაძის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „თევანი” ს/ნ 206082219
16.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
80 300 მ3

16060 კვ.მ

1618 10001399

თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, ჩხარი-
აჯამეთის (ბროლისქედის 
უბანი) მანგანუმის შესწავლა-
მოპოვება

შპს „ჯი თი ემ 
გრუპ“

ს/ნ 404882383
16.04.20     
15 წელი

შესწავლა - 3 
წელი

26800 კვ.მ

1619 10001401

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ენისელის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ქართული 
ნატურალური 
პროდუქტები”

ს/ნ 404885503
24.04.20     
5 წელი

60 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1620 10001402

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ენისელის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „აგრი 
მენეჯმენტ გრუფ 
ოფ ჯორჯია”

ს/ნ 404571290
24.04.20     
5 წელი

60 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1621 10001403

ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, რუსთაველის 
ქუჩა №21-ში, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ნიკურა” ს/ნ 438731446
24.04.20     
25 წელი

7300 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1622 10001404

ქალაქ გორში, გზატკეცილი 
შინდისის ტერიტორიაზე, 
№19-ში, მიწისქვეშა მტკნარი 
წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ჯი ემ 
მოტორსი”

ს/ნ 418473743
24.04.20     
25 წელი

5 475 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1623 10001405

ონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნაკიეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. რიონის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ევორდ 
ფექტორი”

ს/ნ 435892722
24.04.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
3000  მ3

2000 კვ.მ

1624 10001406

გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახაშენის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ჭერმისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „A&S 
International 

Group”
ს/ნ 401977955

24.04.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
14 340 მ3

4780 კვ.მ

1625 10001407

ონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. სორის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. რიონის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ცოტნე” ს/ნ 437976460
27.04.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
35 258 მ3

23505 კვ.მ

1626 10001408

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „ქსნის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება

შპს „ჯორჯიან 
უოთერ ენდ 
ფაუერი“

ს/ნ 203826002
27.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
219 300 მ3

73100 კვ.მ

1627 10001409

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. პავლეურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
მთიულეთის არაგვზე, 
„არაგვისპირისა და ანანურის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „საქართველოს 
სამხედრო გზა”

ს/ნ 229284191
27.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
115 830 მ3

38610 მ2

1628 10001410

ონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ლაგვანთას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. რიონის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ორბა 2008” ს/ნ 200254330
27.04.20     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
25 710 მ3

8570 კვ.მ



1629 10001411

ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ღორეშას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „ღორეშას“ 
გამარმარილოებული 
(მოსაპირკეთებელი) კირქვის 
მოპოვება

შპს „ლაიმსთოუნ 
ჯორჯია”

ს/ნ 400276143
27.04.20     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

890 625 (სამივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

178125 
კვ.მ

3 წლის ვადაში 
გადაიხადოს 1 500 000 
ლარი

1630 10001412

თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წინწყაროს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, ბაზალტის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება

ფ/პ რამაზ 
სადღობელაშვილი

27.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
38 445 მ3

25630 კვ.მ

1631 10001413

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კაზრეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. მაშავერას 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

სს „RMG Copper“ ს/ნ 225358341
28.04.20     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
31 050  მ3

10350 კვ.მ

1632 10001414

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
კაზრეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „კაზრეთის“ 
ბაზალტის (საღორღე 
ნედლეული) მოპოვება

სს „RMG Copper“ ს/ნ 225358341
28.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
96 220 მ3

24055 კვ.მ

1633 10001415

ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კონჭკათის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, სასარგებლო 
წიაღისეულის („კონჭკატის“ 
მადანგამოვლინება) შესწავლა-
მოპოვება

შპს „აი ენდ ეფ 
სოლუშენს“

ს/ნ 406265722
28.04.20     
20 წელი

შესწავლა - 3 
წელი

165140 
კვ.მ

განახორციელოს 100 
000 ლარის ინვესტიცია



1634 10001416

გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სააკაძის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „სააკაძის“ 
კონგლომერატის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება

შპს „მინერალი“ ს/ნ 404940926
28.04.20     
20 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
565 000 მ3

113000 
კვ.მ

1635 10001417

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ენისელის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ვაზიანი 
კომპანი”

ს/ნ 406074019
28.04.20     
5 წელი

300 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1636 10001418

ქალაქ თბილისის 
ტერიტორიაზე, სერგეი 
ლაზოს ქუჩის მიმდებარედ 
(ნაკვეთი №19/082), მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „დრაი ლაინ 
დრაი ქლინი”

ს/ნ 405339977
28.04.20     
25 წელი

150 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1637 10001419

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიზილაჯლოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „მარნეულის“ 
ბაზალტის (საღორღე) (უბანი 
ჩრდილო-დასავლეთი) 
მოპოვება

შპს „დანი“ ს/ნ 206170070
28.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
57 950 მ3

11590 კვ.მ

1638 10001420

საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგიწმინდას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. ანთოკის 
ხევის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „როუდ ქოვერ“ ს/ნ 406282197
28.04.20     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
37 200 მ3

12400 კვ.მ

1639 10001421

ახმეტის მუნიციპალიტეტში, 
სოფელ ჯოყოლოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „ჯოყოლოს“ 
დიაბაზის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება

ფ/პ გურამ 
ბორჩაშვილი

28.04.20     
10 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
100 080 მ3

8340 კვ.მ



1640 10001422

ქალაქ საგარეჯოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. იორზე, 
„აზამბურის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „სმარტი“ ს/ნ 401962765
28.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
646 530 მ3

215510 
კვ.მ

1641 10001423

თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პატარა დურნუკის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „პატარა 
დურნუკის“ ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება

ფ/პ ალთუნ 
იაგუბოვი

28.04.20     
4 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
37 800 მ3

9450 მ2

1642 10001424

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ოსიაურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
მტკვარზე, „ოსიაურის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება

შპს „სეივ როად“ ს/ნ 400198282
28.04.20     
5 წელი     

ჯამური 
მოპოვება       
102 300  მ3

34100 კვ.მ

1643 10001425

წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

შპს „გზა” ს/ნ 221268321
28.04.20     
25 წელი

125 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1644 10001426

ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯოყოეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „ჯოყოეთის“ 
მარმარილოსებური კირქვის 
(მოსაპირკეთებელი) მოპოვება

ფ/პ შავლეგ 
შეყილაძე

ს/ნ 
54001011173

28.04.20     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
33 250 მ3

6650 მ2

1645 10001427

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მუხრანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. ქსანზე, 
„ქსნის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „რიყე 2012” ს/ნ 400046856
28.04.20     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
29 925  მ3

19950 კვ.მ



1646 10001428

თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ეწერის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. ყვირილას 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ტოპ 
მოტორსი”

ს/ნ 405192777
28.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
662 520 მ3

220840 
კვ.მ

1647 10001429

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხიდისყურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. მაშავერას 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „მშენებელი 
თბილისი-95“

ს/ნ 208153433
28.04.20     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
39 570 მ3

13190 მ2

1648 10001430

თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჯიგრაშენის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, 
„ჩერეპანოვოს“ ბაზალტის 
(მოსაპირკეთებელი ქვა) 
მოპოვება

შპს „ნატურალური 
ქვა”

ს/ნ 430800252
30.04.20     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
9 225 მ3

1845 მ2

1649 10001431

წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ბეშთაშენის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ვიუჩკაიზე, ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „არსი” ს/ნ 431180045
30.04.20     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
30 075 მ3

20050 მ2

1650 10001432

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ზემო ნიჩბისის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, 
„ნიჩბისის“ ტუფოქვიშაქვის 
(სხვა საშენი მასალა) მოპოვება

შპს „ნიჩბურა 
2020”

ს/ნ 402160843
30.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
50 450 მ3

10 090 მ2

1651 10001433

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბაიდარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. ხრამის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ჯეორჯია 
ინშაათ 2017”

ს/ნ 434169491
30.04.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
98 220 მ3

32740 კვ.მ



1652 10001434

გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფელ 
ფხოველის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, სამკურნალო 
ტალახის (გარეგანი 
მოხმარების) მოპოვება

შპს „თბილისის 
ბალნეოლოგიური 

კურორტი“
ს/ნ 204380035

30.04.20     
20 წელი

50 
ტონა/წელიწად

ში
1100 კვ.მ

1653 10001435

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წეროვანი)

შპს „ბერტა“ ს/ნ 204565899  
30.04.20     
08.06.36

დღე-ღამეში    
150 მ3       

0.14 ჰა
1000120 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1654 10001436

თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ბარდუბნის (სოფ. ეწერი) 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, 
მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის 
(უბანი ბარდუბანი) მოპოვება

შპს "მნ ტექნიკს" ს/ნ 402133400
04.05.20     
17.04.25     

ჯამური 
მოპოვება       
259 620 მ3

86540 კვ.მ
10001398 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
შპს „ინოვატორი”-მა

1655 10001437

„რატევანის“ ტუფის 
(სამშენებლო) მოპოვება 
(ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რატევანის მიმდებარედ)

შპს "რატევანი 
სთოუნ"

ს/კ 426526299  
04.05.20     
17.11.25

ჯამური 
მოპოვება       
130 200 მ3

1.86 ჰა
1003091 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება

1656 10001439

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ვარდისუბნის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, 
მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „ნასყიდა” ს/ნ 432547906
06.05.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
117 840 მ3

39280 მ2

1657 10001440

ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ვაკიჯვრის (ლეკიანი) 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „აგრო პრაიმ” ს/ნ 405293445
08.05.20     
15 წელი    

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1658 10001441

გარდაბანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყარაჯალარის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ალადა“ ს/ნ 402094425
08.05.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
43 695 მ3

29130 კვ.მ

1659 10001442

ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე, 
ავტომშენებელის ქუჩა №4-ში 
(ნაკვ. №2), მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ დავით ჩირაძე
08.05.20     
25 წელი

 80 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1660 10001443

წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. რიონის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „გზამშენი“ ს/ნ 437062018
08.05.20     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
40 540 მ3

40540 კვ.მ

1661 10001444

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაჭისუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ბოლნისისწყლის ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება

შპს „ლენდვეი“ ს/ნ 425363304
08.05.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
2 190 მ3

730 მ2

1662 10001445

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
რაჭისუბნის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. მაშავერას 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ლენდვეი“ ს/ნ 425363304
08.05.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

11 949 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

3983 კვ.მ

1663 10001446

გორის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ტინისხიდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს 
„აღმაშენებელი”

ს/ნ 218039520
08.05.20     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
21 600 მ3

7200 კვ.მ



1664 10001447

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნატახტრის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ქართული 
ხორცის კომპანია“

ს/ნ 405324073
08.05.20     
5 წელი

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1665 10001448

მიწისქვეშა მინერალური 
წყლის მოპოვება (ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცემის ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
ტალახაძე

08.05.20     
18.10.42

3 796 მ3-ის 
ოდენობით  
აქედან, 3 285 

მ3/წელიწადში  - 
ჩამოსასხმელი 

და 511 
მ3/წელიწადში -

  სამეწარმეო 
დანიშნულები

თ 

0.07 ჰა

1004972 ლიცენზიის 
ცვლილება (მარაგები 
დამტკიცდა)                    
10001400 ლიცენზიის 
ტექნიკური ხარვეზის 
გასწორება

1666 10001449

ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გიორგეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. კაბალზე, 
„კაბალის“ ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „ნიუ-გრუპი” ს/ნ 433106514
15.05.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
108 360 მ3

36120 კვ.მ

1667 10001450

ახმეტის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. შახვეტილას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „შახვეტილას” 
ტრავერტინის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება

შპს „შირიმი“ ს/ნ 406278610
15.05.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
10 600 მ3

4240 კვ.მ

1668 10001452

ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, წერეთლის 
ქუჩა №147-ში, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ ზურაბი გეგია
15.05.20     
10 წელი

500 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1669 10001453

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სუფსას ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ი/მ „ვლადიმერ 
გოგუაძე”

ს/ნ 
61003005315

15.05.20     
25 წელი

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1670 10001454

წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის ტერიტორიაზე 
(ნაკვეთი №1), მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ ნატო 
შალამბერიძე

15.05.20     
25 წელი

1460 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1671 10001455

ქალაქ წყალტუბოს 
ტერიტორიაზე, მირიან მეფის 
ქუჩა №3-ში, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ მიხეილ 
კუხიანიძე

15.05.20     
25 წელი

2000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1672 10001456

წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ქვიტირის ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

შპს „გზამშენი 
XXI”

ს/ნ 212709498
15.05.20     
25 წელი

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1673 10001457

ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუხურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „მუხურის“ 
ბაზალტის, ტუფის, 
ტუფობრექჩიის და 
ტუფოქვიშაქვის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება

შპს „ჩოკო” ს/ნ 442261945
15.05.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
50 190 მ3

7170 მ2

1674 10001458

ონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნაკიეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. რიონის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „იკო“ ს/ნ 431947673
15.05.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
4 095 მ3

2730 მ2



1675 10001459

მესტიის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჭოლაშის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
მულხურას ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „კარიერი“ ს/ნ 405223360
19.05.20     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
35 733 მ3

11911 კვ.მ

1676 10001460

„დილიკაურის“ კვარციანი 
დიორიტის მოპოვება 
(ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დილიკაური)

შპს „გრანიტი“ ს/კ 430031743  
20.05.20     
17.01.29

ჯამური 
მოპოვება       
388 555 მ3

3,245 ჰა

100386 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ მირზა ერგემლიძემ 
შპს „ნიჩაფა“ზე გაც. 
#1002916 ლიცენზიის 
სახელის ცვლილება       
10001038 ლიცენზიის 
დუბლიკატი

1677 10001461

ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოკამის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „ოკამის“ 
ვუკლანური წიდის მოპოვება

შპს „ა1პემზა” ს/ნ 426115438
21.05.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
51 650  მ3

10330 კვ.მ

1678 10001462

მესტიის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ტიტას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

სს „ნენსკრა 
ჰიდრო”

ს/ნ 405112220
21.05.20     
25 წელი

4380 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1679 10001463

ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პერევისას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, სოფ. 
პერევისას ბაზალტის (სხვა 
საშენი მასალა) მოპოვება

შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზი“

ს/ნ 230085797
21.05.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

77 340 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

12890 კვ.მ

1680 10001464

თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ნახშირღელეს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. ყვირილას 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ჯორჯიან 
მანგანეზი“

ს/ნ 230085797
21.05.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
3 980 მ3

1990 კვ.მ



1681 10001465

ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ხვანჭკარას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. რიონის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „დანი ჯგუფი” ს/ნ 422934436
21.05.20     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
37 320 მ3

12440 კვ.მ

1682 10001466

ხონის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. მათხოჯის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ი/მ “ზაური 
კინწურაშვილი“

ს/ნ 
55001021881

21.05.20     
25 წელი

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1683 10001467

ქალაქ საჩხერის 
ტერიტორიაზე, თამარ მეფის 
ქუჩა №49-ში, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ გურამი 
კომლაძე

21.05.20     
15 წელი

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1684 10001468

ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
პირველი სვირის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ სიმონ 
მაისურაძე

21.05.20     
25 წელი

 1825 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1685 10001469

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ძეგვის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „ძეგვის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება

შპს „ფილაქანი“ ს/ნ 405131227
27.05.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
1 400 მ3

700 მ2

1686 10001470

წალკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. გუნია-კალას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „გუნია-
კალას“ ვულკანური წიდის 
მოპოვება

შპს „არსი” ს/ნ 431180045
27.05.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
61 100 მ3

15275 კვ.მ



1687 10001471

თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
კვახჭირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. რიონის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „გზამშენი“ ს/ნ 437062018
28.05.20     
4 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
57 600 მ3

19200 კვ.მ

1688 10001472

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. შილდას ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

შპს „ეკლიპსე“ ს/ნ 405354183
29.05.20     
5 წელი

5000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1689 10001473

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ქვემო ოსიაურის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, 
მდ. მტკვარზე, „ჭალისუბნის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ქვინს ბიუთი 
ნეილ”

ს/ნ 405341018
29.05.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
124 140 მ3

41380 კვ.მ

1690 10001474

ქალაქ ზესტაფონში, 
გოგებაშვილის ქუჩაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

შპს „მზიგულა“ ს/ნ 230039151
29.05.20     
25 წელი

730  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1691 10001475

ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, წერეთლის 
ქუჩა №217-ში, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ ლამზირა 
ბერაია

29.05.20     
25 წელი

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1692 10001476

ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, ხიბლარის 
ქუჩა №6-ში, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ ქეთევან 
რუხაძე

29.05.20     
25 წელი

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1693 10001477

ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ცაიშის ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

შპს „მეგობრობა“ ს/ნ 430038559
29.05.20     
25 წელი

1000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1694 10001478

გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ჩუმლაყის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ.  
ფაფრისხევის ქვიშა-ხრეშის 
(უბანი ჩუმლაკი) მოპოვება

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/ნ 204477734
01.06.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
119 060 მ3

119060 მ2

1695 10001479

გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუკუზანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ჭერმისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „კომპანია 
ბლექ სი გრუპი“

ს/ნ 204477734
01.06.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
70 690 მ3

70690 კვ.მ

1696 10001480

ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
დვირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „კარიერი-
2010“

ს/ნ 426109141
01.06.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
6 480  მ3

4320 კვ.მ

1697 10001481

თელავის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. კონდოლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. ალაზნის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ტობი“ ს/ნ 231191466
01.06.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
3000  მ3

3000 კვ.მ

1698 10001482

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
წერეთლის ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ფ/პ გაზანფარ 
მამედოვი

15.05.20     
25 წელი

250 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1699 10001483

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ვარდისუბნის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, 
მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „მიქსორი“ ს/ნ 205249827
04.06.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
112 320 მ3

37440 კვ.მ

1700 10001484

გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ყიტაანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ჭერმისხევზე, „ფაფრისხევის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

ი/მ „ნუგზარ 
წყაროზია“

ს/ნ 
62001000746

04.06.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
66 510  მ3

22170 მ2

1701 10001485

ქალაქ ზუგდიდის 
ტერიტორიაზე, კ. 
გამსახურდიას ქუჩა №34-ში, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ფ/პ პლატონი 
აბშილავა

04.06.20     
25 წელი

3000  
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1702 10001486

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ნატახტარის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (ჩამოსხმის 
მიზნით და სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ლაღი“ ს/ნ 202182155
05.06.20     
25 წელი

წელიწადში 50 
250 მ3-ის 
(აქედან 

ჩამოსხმის 
მიზნით - 250 
მ3/წელიწადში, 
სამეწარმეო 

დანიშნულები

0.07 ჰა

1703 10001487

თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
სიქთარვას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ყვირილაზე, „ჩოლაბურის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ჩოლაბური“ ს/ნ 231945296
08.06.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
163 065  მ3

54355 კვ.მ

1704 10001488

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
შოროხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

ი/მ „ზაზა 
მაზანაშვილი“

ს/ნ 
45001004309

09.06.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
2 355  მ3

1570 მ2



1705 10001489

გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მუკუზანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ჭერმისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „სმნ ჯგუფი“ ს/ნ 431433807
09.06.20     
2 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
20 070 მ3

6690 კვ.მ

1706 10001490

ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ოხომირას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, „ოხომირას“ 
ტეშენიტის (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება

ფ/პ მამუკა 
ცირეკიძე

09.06.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

6 030 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

2010 
(ორივეზე

) კვ.მ

1707 10001491

ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 

შპს „ეი ჯი 
ინდასთრის”

ს/ნ 404580618
09.06.20     
25 წელი

20 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1708 10001492

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ჩიხას მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ყვირილაზე, „საჩხერის“ ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება

ა(ა)იპ „ასოციაცია 
ატუ“

ს/ნ 239402491
09.06.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
81 810 მ3

27270 კვ.მ

1709 10001493

გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ველისციხის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ჭერმისხევის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს „A&S 
International 

Group“
ს/ნ 401977955

09.06.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
40 160 მ3

40160 კვ.მ

1710 10001494

საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
მანავის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ჩაილურის ქვიშა-ხრეშის 
მოპოვება

შპს "ალაკანი" ს/ნ 438117690
10.06.20     
3 წელი

ჯამური 
მოპოვება       
32 070 მ3

10690 კვ.მ
10001438 ლიცენზია 
მთლინად გადასცა ფ/პ 
კახა ადუაშვილმა



1711 10001495

ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ახალი სვირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. 
ყვირილაზე, „ჩოლაბურის“ 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ელე“ ს/ნ 430032859
11.06.20     
5 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

124 860 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

41620 კვ.მ

1712 10001496

სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. ტეხურის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 

შპს „აისი-2005“ ს/ნ 239884559
11.06.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

780 მ3
780 კვ.მ

1713 10001497

სენაკის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდ. ტეხურის 
ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 

შპს „აისი-2005“ ს/ნ 239884559
11.06.20     
1 წელი

ჯამური 
მოპოვება       

450 (ორივე 
უბანზე ერთად) 

მ3

450 კვ.მ

1714 10001498

ქალაქ გურჯაანის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

სს „საქართველოს 
რკინიგზა”

ს/ნ 202886010
12.06.20     
25 წელი

1200 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1715 10001499

წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ფარცხანაყანევის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

სს „საქართველოს 
რკინიგზა”

ს/ნ 202886010
12.06.20     
25 წელი

420 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1716 10001500

ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე, 
გურიის ქუჩა №5-ში, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ფ/პ გია 
გამსახურდაშვილ

ი

12.06.20     
25 წელი

3000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             



1717 10001501

ქალაქ თელავის 
ტერიტორიაზე, გამზირი 
ალაზნის №4-ში, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 

სს „გამა” ს/ნ 231167563
12.06.20     
5 წელი

15 000 
მ3/წელიწადში

0.07

1718 10001502

წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
გეგუთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ი/მ „ნანა 
გუმბერიძე”

ს/ნ 
09001001396

12.06.20     
5 წელი

365 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1719 10001503

ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
ურეკის ტერიტორიაზე, 
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება

ი/მ „ავთანდილ 
მურვანიძე”

ს/ნ 
33001015454

12.06.20     
25 წელი

5000 
მ3/წელიწადში

0.07  ჰა
გაიცა პირდაპირი 
მიყიდვის წესით             

1720 10001504

ქალაქ სამტრედიის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება 

შპს „ეი ჯი 
ინდასთრის“

ს/ნ 404580618
15.06.20     
25 წელი

40 000 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1721 10001505

ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტში, დვირი, 
სოფ. ჭობისხევის 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ გელა 
მაისურაძე

15.06.20     
25 წელი

14 600 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1722 10001506

კასპის მუნიციპალიტეტში, 
სოფ. აღაიანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლის (სამეწარმეო 
დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „იო” ს/ნ 400131950
15.06.20     
10 წელი

730 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა



1723 10001507

ვულკანური ფერფლის 
(საშენი მასალა) (დმანისის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
საჯას ტერიტორიაზე)

ფ/პ პაატა 
მაისურაძე

15.06.20     
06.06.32

ჯამური 
მოპოვება      
488 000 მ3

4.88 ჰა

1000592 ლიცენზიის 
ნაწილი გადასცა შპს 
„BIS“-მა                             
10000452 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ გიორგი 
გუგუშვილმა

1724 10001508

ფიქლების (სხვა საშენი 
მასალა) მოპოვება (მესტიის 
მუნიციპალიტეტში, დაბა 
მესტიის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე)

ფ/პ გიორგი 
რატიანი

15.06.20     
01.06.23

ჯამური 
მოპოვება       
13 470 მ3

4490 კვ. მ

1005555 ლიცენზია 
მთლიანად გადასცა 
ფ/პ ფრიდონ 
მჭედლიძემ

1725 10001509

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  
(სამეწარმეო დანიშნულებით) 
მოპოვება (გორის 
მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
ტინისხიდის მიმდებარედ)

შპს "მპ 
დეველოპმენტი"  ს/კ 404960217  

15.06.20     
13.04.38

21 900 
მ3/წელიწადში

0.07 ჰა

1001094 ლიცენზია 
მთლინადა გადასცა სს 
„ვისოლ პეტროლიუმ 
ჯორჯია“-მ


