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პრეამბულა 
 

 

ბიულეტენში ასახულია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიზნეს სექტორისა 

(სახელმწიფო წილით დაფუძნებული საწარმოები) და საბიუჯეტო ორგანიზაციების, 

აგრეთვე საქართველოს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და საქართველოს ენერგეტიკის 

სამინისტროს მიერ მართული ორი ორგანიზაციის  2011–2015 წლების, ასევე 2016 წლის 

IV კვარტლის ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლები.  

ბიზნეს სექტორი მოიცავს 19 ეკონომიკურ სუბიექტს, რომელთაგან 17-ს მართავს 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ხოლო 

2-ს – (შპს ,,ენგურჰესი“ და შპს ,,ვარდნილჰესების კასკადი“) – საქართველოს ენერგეტიკის 

სამინისტრო. 59 საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან 31 ფინანსდება აფხაზეთის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან, 24 – საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, 

დარჩენილი 4 არასამეწარმეო ორგანიზაციაა.  

ბიულეტენში ასახულია ბრუნვა, პროდუქციის გამოშვება, სუბსიდიები, დასაქმებულთა 

რიცხოვნობა, შრომის ანაზღაურება, შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება. 

ფისკალური მონაცემები მოცემულია მოქმედ ფასებში. 

ბიულეტენი მომზადებულია საწარმოების მიერ ოფიციალურად დეკლარირებული 

მონაცემების საფუძველზე წლისა და კვარტლის პერიოდულობით. 
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1. ბიზნეს სექტორი 

ბრუნვა, პროდუქციის გამოშვება, 

სუბსიდიები* 

                         
                                                              ათასი ლარი 

წელი/კვარტ. 

 

 

ბრუნვა 

 

 

პროდუქციის 

გამოშვება 

 

სუბსიდიები 

1 2 3 

2011 45 862,1 45 851,3 795,6 

2012 44 807,9 44 806,7 686,3 

2013 49 861,3 49 861,3 863,5 

2014 62 520,3 62 520,3 1 248,3 

2015 53 120,5 53 120,5 1 503,4 

2016    

        I   7 730,9    7 730,9 369,9 

        II 21 793,1 21,793,1 369,5 

        III              20 212,9           20 212,9 375,0 

IV              10 132,3  10 132,3 394,5 

 
 

*) მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომელთაც მართავს  როგორც აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო   

 

შენიშვნა:  
 

ბრუნვა – საანგარიშო პერიოდში ეკონომიკური ერთეულის მიერ განხორციელებული გაყიდვები ანუ 
დარიცხული შემოსავლები საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან (ბარტერის ჩათვლით). ბრუნვა 
მოიცავს ყველა გადასახადსა თუ ბაჟს საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ–ისა და აქციზის გარდა). მასში 
ჩაირთვება აგრეთვე ყველა ხარჯი (სატრანსპორტო, შეფუთვის და ა.შ.), რომლებიც დაეკისრება მყიდველს. 
ფასთა დაწევა, ფასდაკლებები თუ ფასდათმობები, აგრეთვე დაბრუნებული ტარის ღირებულება შეიძლება 
გამოირიცხოს ბრუნვიდან (ნაღდი ანგარიშსწორებისას მხოლოდ ფასდაკლებების გამორიცხვით). ბრუნვაში 
არ ჩაირთვება აქტივების გაყიდვა და სუბსიდიები. 
პროდუქციის გამოშვება – განსაზღვრავს ეკონომიური ერთეულის მიერ ფაქტობრივად წარმოებული 
პროდუქციის რაოდენობას და რეალიზებული პროდუქციის მოცულობას, გაყიდვისათვის შეძენილი 
საქონლისა და მომსახურების, აგრეთვე მატერიალური საბრუნავი  საშუალებების მარაგების ცვლილებების 
ჩათვლით. 
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ბრუნვა, პროდუქციის გამოშვება, სუბსიდიები**  
 

                                                           ათასი ლარი                                    

 

წელი/კვარტ. 

 

 

ბრუნვა 

 

 

პროდუქციის 

გამოშვება 

 

სუბსიდიები 

1 2 3 

2011 594,0  583,1   795,6 

2012 729,2 728,0   686,3 

2013 693,3 693,3   863,5 

2014 764,8 764,8 1 248,3 

2015 668,4 668,4 1 503,4 

2016    

        I 204,3 204,3    369,9 

        II 143,5 143,5    369,5 

        III    137,0 137,0     375,0 

IV 265,5 265,5     394,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

**) მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომელთაც მართავს  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 
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დასაქმებულთა რიცხოვნობა* 
 

                                                კაცი 

 

წელი/კვარტ. 

 

 

სულ 

 

 

მათ შორის 

ქალი 

1 2 

2011 1 536   609 

2012 1 537 628 

2013 1 546 602 

2014 1 525 564 

2015 1 544 582 

2016   

        I 1 533 570 

        II 1 539 573 

        III 1 545 574 

 IV 1 532 574 
                                                                   

                                                          

                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

*) მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომელთაც მართავს  როგორც აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო   
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დასაქმებულთა რიცხოვნობა** 
 

                                                კაცი 

 

წელი/კვარტ. 

 

 

სულ 

 

 

მათ შორის 

ქალი 

1 2 

2011 426 354 

2012 427 372 

2013 402 345 

2014 394 328 

2015 399 330 

2016   

        I 386 318 

        II 392 321 

        III 397 322 

IV 384 314 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**) მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომელთაც მართავს  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 
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დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება*  
 

                                                       ათასი ლარი                        

წელი/კვარტ. 

 

სულ 
მათ შორის 

ქალის 

1 2 

2011 11 379,3 2 171,7 

2012 12 618,6 2 406,2 

2013 12 973,3 2 706,2 

 

2014 13 999,3 

 

2 846,4 

2015 14 714,9 

 

4 254,5 

2016  
 

        I 3 722,9 

 

   617,2 

        II 4 032,7 

 

1 151,1 

        III 4 003,6 

 

1 155,2 

IV 4 692,8 

                  

                 1 317,9 
 
 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
*) მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომელთაც მართავს  როგორც აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო   
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დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება** 
 

                                                        ათასი ლარი                        

წელი/კვარტ 

 

სულ 
მათ შორის 

ქალის 

1 2 

2011 1 013,2    862,2 

2012 1 057,9    892,3 

2013 1 161,4 1 034,5 

 

2014 1 399,5 1 194,2 

2015 1 529,9 1 306,3 

2016   

        I    397,5    335,9 

        II   414,4    351,3 

        III   410,6    349,7 

IV   396,5    325,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

**) მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომელთაც მართავს  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 
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დასაქმებულთა შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება*  
                                  

                                                   ლარი                                                       

წელი/კვარტ. 

 

სულ 
მათ შორის 

ქალის 

1 2 

2011 617,4 297,2 

2012 684,2 319,3 

2013 699,3 374,6 

2014 765,0 420,6 

2015 794,2 609,2 

2016   

        I 809,5 361,0 

                                II                                              873,5                                 669,6 

                           III                                            863,8                                 670,9 

                           IV                                         1 021,1                                 765,3 
                               

                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  
*) მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომელთაც მართავს  როგორც აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო   
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დასაქმებულთა შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება**  
                                  

                                                  ლარი                                                      

წელი/კვარტ. 

 

სულ 
მათ შორის 

ქალის 

1 2 

2011 198,2 203,0 

2012 206,5 199,9 

2013 239,0 254,3 

 

2014 296,0 303,4 

2015 319,5 329,9 

2016   

        I 343,3 352,1 

        II  352,4 364,8 

        III 344,7                                      362,0 

IV 344,2 345,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

**) მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომელთაც მართავს  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 
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2. აფხაზეთის საბიუჯეტო ორგანიზაციების მონაცემები შრომის შესახებ 

 
 

 

 

წელი/კვარტ. 

დასაქმებული 

პერსონალი 

დასაქმებულთა 

შრომის ანაზღაურება, 

ათასი ლარი 

საშუალო  თვიური   

შრომის ანაზღაურება, 

ლარი 

  

სულ 

 

მათ შორის 

ქალი 

სულ 

 

მათ 

შორის 

ქალის 

სულ 

 

მათ 

შორის 

ქალის 

 1 2 3 4 5 6 

2011 2 223 1 202   17 017,9 7 672,3 637,9 531,9 

2012 2 261 1 267 17 764,6 8 019,7 654,7 527,5 

2013 2 308 1 311 19 649,6 9 683,3 709,5 615,5 

2014    2 453 1 415 20  029,6 9 832,7 680,4 579,1 

2015 2 273 1 285 20 492,9 10 107,6 751,3 655,5 

2016       

        I 2 275 1 295 5 068,2 2 476,1 742,6 637,4 

        II 2 326 1 344 5 585,3 2 844,2 800,4 705,4 

        III 2 283 1  313 5 332,8 2 704,3 778,6 686,5 

        IV 2 277 1 297 5 784,7 2 918,8 846,8 750,1 
 

 

 

 

 

 

 
 

შენიშვნა: მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც ფინანსდება როგორც აფხაზეთის  
              რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან, ასევე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  
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აფხაზეთის საბიუჯეტო ორგანიზაციების მონაცემები შრომის შესახებ 

 
 

 

 

წელი/კვარტ. 

დასაქმებული 

პერსონალი 

დასაქმებულთა 

შრომის ანაზღაურება, 

ათასი ლარი 

საშუალო თვიური  

შრომის ანაზღაურება, 

ლარი 

  

სულ 
 

მათ 

შორის 

ქალი 

სულ 

 

მათ 

შორის 

ქალის 

სულ 

 

მათ 

შორის 

ქალის 

 1 2 3 4 5 6 

2011 1 077 513 9 339,9 3 673,1 722,7 596,7 

2012 1 057 511 9 550,9 3 786,1 753,0 617,4  

2013 1 063 530 10 521,7 4 465,1 824,8 702,1 

2014* 1 220 600 10 341,2 4 420,9 706,4 614,0 

2015 1 096 529 10 876,7 4 551,9 827,0 717,1 

2016       

        I 1 074 516 2 669,9 1 089,1 828,7 703,5 

        II 1 091 514 2 779,3 1 156,1 849,2 749,7 

        III 1 072 508 2 774,8 1 181,7 862,8 775,4 

        IV 1 080 513 2 864,8 1 208,6 884,2 785,4 
 

 
შენიშვნა: მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც ფინანსდება აფხაზეთის რესპუბლიკური         

             ბიუჯეტიდან 

- 2014 წელს განხორციელდა 4 უწყების ლიკვიდაცია: 
 აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა სამინისტრო; 
  ეკონომიკის სამინისტრო; 
  სამოქალაქო კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში მინისტრის აპარატი; 
  რეგიონული მართვის საკითხებში მინისტრის აპარატი.  

ამავე წელს შეიქმნა 2 უწყება: 
 აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო; 
  ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში ა/რ მინისტრის აპარატი, 

ხოლო რეგიონული მართვის საკითხებში მინისტრის აპარატი შეუერთდა დევნილთა საქმეების დეპარტამენტს.  
ზემოაღნიშნული აისახა ამ ორგანიზაციებში დასაქმებული მომუშავე პერსონალის რიცხოვნობასა და სხვა 
სტატისტიკურ მონაცემებზე 
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3. ფისკალური სტატისტიკა 

 
ათასი ლარი 

 

წელი/კვარტ. 

 

შემოსულობები 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან 

მიღებული 

ტრანსფერები 

 

გადასახადები 

 

შემოსავლები 

საკუთრებიდან 

 1 2 3 4 

2011 12 661,9 7 500,0 4 715,8 226,1 

2012 12 109,2 7 500,0 4 410,1 185,9 

2013 13 424,8 8 510,0 4 736,8 162,1 

2014 13 224,6 8 500,0 4 545,4 179,0 

2015 13 856,6 9 013,1 4 688,9 152,8 

2016     

       I 3 070,7 2 250,0   768,9 51,8 

       II 3 765,7 2 250,0 1 461,1 32,9 

       III 3 839,0 2 250,0 1 553,7 34,3 

       IV                      3 683,5 2 250,0 1 399,4 33,4 
 

                                                   /გაგრძელება/ 

 
                                                                                                                      ათასი ლარი 

 

წელი/კვარტ. 
არაფინანსური 

აქტივების 

კლება 

გადასახდელები   ფინანსური 

აქტივების მატება, 

კლება(–) 

 5 6 7 

2011 27,1 12 246,9  415,0 

2012   4,2 12 386,8 -277,6 

2013   7,4 12 883,8   541,0 

2014 _   9 927,1 -330,2 

2015 1,44 13 839,2    17,4 

2016    

        I _ 3 143,9 _ 

        II _ 3 456,4 236,1 

        III _ 3 536,5 538,6 

 IV _ 3 722,8 499,3 
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4. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა რიცხოვნობა 

რეგიონების მიხედვით 
 

 

 

2017 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით                                                                    

                                                                                                    

  

რ ი ც ხ ო ვ ნ ო ბ ა 
პ რ ო ც ე ნ ტ ო ბ ი თ  

არაპრივატიზირებული 

კომპაქტ. ობიექტ. რაო-

ბა 

ჯ ა მ თ ა ნ 

სულ 
მათ შორის მათ შორის 

კერძო კომპ. კერძო კომპ. 

სულ 

 
238934 230214 8720 96,4 3,6 678 

მათ შორის:       

აღმოსავლეთ 
საქართველოში 

116784 114204 2580 97,8 2,2 222 

ქ. თბილისი 100710 98802 1908 98,1 1,9 170 

ქვემო ქართლი 9445 9289 156 98,3 1,7 14 

შიდა ქართლი 2226 2106 120 94,6 5,4 21 

მცხეთა-მთიანეთი 910 819 91 90,0 10,0 8 

კახეთი 1220 1204 16 98,7 1,3 5 

სამცხე-ჯავახეთი 2273 1984 289 87,3 12,7 4 

დასავლეთ 
საქართველოში 

122150 116010 6140 95,0 5,0 456 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთი 
87774 83947 3827 95,6 4,4 350 

აჭარა 6856 6837 19 99,7 0,3 1 

იმერეთი 26208 23969 2239 91,5 8,5 94 

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო 

სვანეთი  
793 738 55 93,1 6,9 11 

გურია 519 519 - 100,0    - 
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5. ანგარიშვალდებული ორგანიზაციების სია 
 

ბიზნეს სექტორი 
 

 

NN

#N
NN

N 

ორგანიზაციების დასახელება 

 

ფაქტიური მისამართი 

1 2 3 

1. შპს „დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი“ ქ.თბილისი, კალოუბნის ქუჩა,  16 

2. შპს “საოჯახო მედიცინის ცენტრი „აფხაზეთი” ქ.თბილისი, ლაღიძის ქუჩა,  8 

3. 
შპს “დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი 

„დიოსკურია” 
ქ.თბილისი, ილორის ქუჩა, 14 

4. 
შპს “დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი 

„ცხუმი” 
ქ.თბილისი, წყნეთი, ზონა  გ 

5. 
შპს “ აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ ქალთა კონსულტაცია” 
ქ.თბილისი, კალოუბნის ქუჩა,  16 

6.   
შპს “აფხაზეთის ფსიქო-ნევროლოგიური 

დისპანსერი” 
ქ.თბილისი, ასათიანის ქუჩა, 10 

7. 
შპს “  დევნილთა საოჯახო  მედიცინის 

ცენტრი “ბიჭვინთა” 
ქ.ქუთაისი, ტოლბუხინის ქუჩა, 16 

8. 

შპს “აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა ჯვრის 

ამბულატორია”  

ქ.წალენჯიხა, ჯვარი, სოხუმის ქუჩა, 18 

9. 

შპს “აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა ხობის 

პოლიკლინიკა” 

ქ.ხობი, ჭყონდიდელის ქუჩა, 2 

10. 

შპს “აფხაზეთიდან იძილებით 

გადაადგილებულ  პირთა წყალტუბოს 

პოლიკლინიკა” 

ქ.წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა, 13 

11. 

შპს “აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა სენაკის 

პოლიკლინიკა” 

ქ.სენაკი, რუსთაველის ქუჩა, 114 

12. 

შპს “აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის 

პოლიკლინიკა” 

ქ.ზუგდიდი, გამსახურდიას ქუჩა, 206 

13. 

შპს “აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა  ფოთის 

პოლიკლინიკა”  

ქ.ფოთი, დავითაიას ქუჩა, 1 

14. 

შპს “აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა 

ოფთალმოლოგიური კლინიკა” 

ქ.თბილისი, კალოუბნის ქუჩა, 16 

15. შპს “ავტოტრანსსერვისი” ქ.თბილისი, მეველეს ქუჩა, 17 
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1 2 3 

16. შპს “კოდორის გზა” 
ქ.თბილისი, გლდანის 3 მ/რ, 

კორპუსი 4ა, ბინა 20 

17. შპს “კარგოსერვისი” _ 

18. შპს “ენგურჰესი” გალის რაიონი, საბერიო 

19. შპს „ვარდნილჰესების კასკადი“ გალის რაიონი, I გალი 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
შენიშვნა: 1-17  ორგანიზაციებს  მართავს   აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო, 
                 18-19–  საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 
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საბიუჯეტო ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდება 

აფხაზეთის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 
 

 

№ 
ორგანიზაციების დასახელება 

 

ფაქტიური მისამართი 

1 2 3 

1 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 
ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზირი,  16 

2 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობა 
ქ.თბილისი ყაზბეგის გამზირი, 42 

3 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება 

ადმინისტრაციულ –  სამეურნეო 

სამმართველო 

ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზირი,  16 

4 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო  

ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზირი 16 

5 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 
ქ.თბილისი, უზნაძის ქუჩა, 68 

6 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 
ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქუჩა, 15ა 

7 ნდობის აღდგენისა და შერიგების  

საკითხებში ა/რ მინისტრის აპარატი 
ქ.თბილისი  ყაზბეგის N42 

8 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტი 
ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი, 17ა 

9 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი 

ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქუჩა, 15ა 

10 სსიპ გამწვანებისა და გარემოსდაცვითი 

სააგენტო 
ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქუჩა, 15ა 

11 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი 
ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზირი, 16 

12 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელო – 

ზემო სვანეთის რეგიონში 

ქ. ზუგდიდი რუსთაველის გამზირი, 35 

13 იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და 

ქვემო სვანეთის რეგიონებსა  და აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის 

მთავრობის წარმომადგენლობა 

ქ. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, 27 

14 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ 

საქართველოში 

ქ.თბილისი, ხეთაგურის ქუჩა, 2 

15 ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის  ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

წარმომადგენლობა 

 

ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზირი, 16 
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№ 
ორგანიზაციების დასახელება 

 

ფაქტიური მისამართი 

1 2 3 

16 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სსიპ 

აფხაზეთის გეოლოგიისა და მინერალური 

რესურსების  სააგენტო 

ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქუჩა, 15ა 

17 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება 

ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ 

საკითხთა დეპარტამენტი 
 

ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქუჩა, 15ა 

18 
გალის რაიონის საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრი 
ქ.თბილისი, უზნაძის ქუჩა, 68 

19 
ზემო აფხაზეთის საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრი 

ქ.თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი,  

89/24,  მე- 13  სართული, ოთახი 6 

20 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ლიტერატურისა და ხელოვნების 

შემოქმედებითი კავშირი 

ქ.თბილისი,  მაჩაბლის ქუჩა,  13 

21 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სულიერებისა და კულტურის ცენტრი 
ქ.თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 37 

22 
სოხუმის გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრი 

ქ.თბილისი, ქეთევან წამებულის  

გამზირი, 96 

23 
სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო თეატრი “თეთრი ტალღა” 
ქ.თბილისი, უზნაძის ქუჩა,  77 

24 

სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სიმღერისა და ცეკვის 

სახელმწიფო ანსამბლი 

ქ.თბილისი, რუსთაველის გამზირი, 37 

25 
სსიპ აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო 

კაპელა 
ქ.თბილისი, უზნაძის 68 

26 
სსიპ ქ.სოხუმის დ.არაყიშვილის სახელობის 

მუსიკალური სასწავლებელი 
ქ.თბილისი,  ჩიტაიას ქუჩა, 21 

27 
ქ. სოხუმის ა.შერვაშიძე -  ჩაჩბას სახელობის 

სამხატვრო სასწავლებელი 
ქ.თბილისი, ქუთათელაძის ქუჩა, 6 

28 
სსიპ აფხაზეთის სპორტული მომზადების 

ცენტრი 
ქ.თბილისი,   შ. იამანიძის ქუჩა, 5 

39 
სსიპ აფხაზეთის მოზარდ-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი ცენტრი 
ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზირი, 76ბ 

30 
სსიპ  აფხაზეთის ა/რ საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრი 
ქ. თბილისი, თამარაშვილის 15ა 

31 სსიპ აფხაზეთის საგამომცემლო ცენტრი ქ.თბილისი, უზნაძის 68 

 

შენიშვნა:  
 2015 წელს გაუქმდა კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“; 
 2016 წლის 01 იანვრიდან აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საქვეუწყებო დაწესებულება - ზემო აფხაზეთის სატყეო სამმართველო გარდაიქმნა 
სსიპ გამწვანებისა და გარემოსდაცვით სააგენტოდ 
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საბიუჯეტო ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდება 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

NN#N

NNN 
ორგანიზაციების დასახელება 

 

ფაქტიური მისამართი 

1 2 3 

1.  
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
ქ.თბილისი, აღმაშენებლის გამზ.89/24 

2.  
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
ქ.თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 89/24 

3.  
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) 

მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური 

ქ.თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი, 

89/24 

4.  სსიპ  სოფელ აჟარის სპორტსკოლა 
ქ.თბილისი, აღმაშენებლის                     

გამზ. 89/24 

5.  ააიპ აჟარის საბავშვო ბაღი “მართვე” 
ქ.თბილისი, აღმაშენებლის                        

გამზ. 89/24 

6.  აჟარის საუბნო საავადმყოფო ქ.თბილისი, კალოუბნის ქუჩა, 16 

7.  

 

საქართველოს შსს აფხაზეთის ა/რ მთავარი 

სამმართველო 

ქ.თბილისი, გულუას ქუჩა, 10 

8.  
სსიპ სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი 
ქ.თბილისი, მინდელის ქუჩა, 27 

9.  სსიპ  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქ.თბილისი,   ანა პოლიტკოვსკაიას  N9 

10.  სსიპ #  1   საჯარო სკოლა 
ქ.ზუგდიდი, აღმაშენებლის გამზირი, 

222 

11.  სსიპ #  2   საჯარო სკოლა  ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. 4 

12.  სსიპ #  3   საჯარო სკოლა 
ქ.თბილისი, თბილისის ზღვა, 

კადეტთა კორპუსი 

13.  სსიპ #  5    საჯარო სკოლა ქ.ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზირი, 6ა 

14.  სსიპ #  6   საჯარო სკოლა  ქ.ქუთაისი, ნიკეას მე-3 შესახვევი, 2 

15.  სსიპ #  7   საჯარო სკოლა  ქ.სენაკი, სამხედრო ქალაქი, 4 

16.  სსიპ # 10   საჯარო სკოლა  დაბა ჩხოროწყუ, სტალინის ქუჩა, 5 

17.  სსიპ # 11   საჯარო სკოლა  ქ.ზუგდიდი, ქუჯის ქუჩა, 10 

18.  სსიპ # 12  საჯარო სკოლა  ქ.ზუგდიდი, ჯანაშიას ქუჩა, 1 

19.  სსიპ# 13  საჯარო სკოლა გალის რ-ნი  სოფ. ნაბაკევი 

20.  სსიპ # 14  საჯარო სკოლა  
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი 

ახალკახათი 

21.  სსიპ # 15  საჯარო სკოლა  ზუგდიდის რაიონი, ს. ზედა ეწერი 

22.  სსიპ # 16  საჯარო სკოლა   გალის რაიონი, სოფელი ოტობაია 

23.  სსიპ # 21 საჯარო სკოლა   ქ. ფოთი  ზერაგიას ქუჩა, 62 

24. ` სსიპ # 22 საჯარო სკოლა  ქ.ბორჯომი, მესხეთის ქუჩა, 39 
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NN#N
NNN 

ორგანიზაციების დასახელება 
 

ფაქტიური მისამართი 

1 2 3 

aramesamewarmeo organizaciebi 

25.  აფხაზეთის პროფგაერთიანება ქ. თბილისი 

26.  აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაცია ქ. თბილისი 

27.  
კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი 

,,სოხუმი“ 
ქ. ქუთაისი 

28.  

სსიპ აფხაზეთის იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა სტაჯირების, 

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და დასაქმების 

ხელშეწყობის ცენტრი  

,,ბიზნეს ინკუბატორი“ 

ქ. ქუთაისი 

29.    
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