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განაცხადის ფორმა 
 

ნაწილი 1 – ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ (*სავალდებულო ველი) 

ივსება იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი ფიზიკური პირია 

* განმცხადებლის სახელი, გვარი: * პირადი ნომერი (იმ შემთხვევაში, თუ 

განმცხადებელი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, 

ასევე უნდა მიეთითოს პასპორტის ნომერი): 

 

 

* მისამართი (ქუჩა, ქალაქი, ქვეყანა,  

საფოსტო ინდექსი): 

 

* ელ-ფოსტა: 

* ტელეფონის ნომერი: 

  

ფაქსი:  

განმცხადებლის კავშირი თბილისის 

თავისუფალ ზონასთან: 

 

 

 

 

ივსება იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი იურიდიული პირია 

* განმცხადებლის სახელი: 

  

* რეგისტრაციის ქვეყანა:  

* რეგისტრაციის ნომერი: 

 

* იურიდიული მისამართი: 

* ფაქტიური მისამართი:  

 

* ელ-ფოსტა: 

* ტელეფონის ნომერი: 

 

ფაქსი: 

განმცხადებლის უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი:  

 

 

 

განმცხადებლის 

აქციონერები/პარტნიორები:  

 

განმცხადებლის კავშირი თბილისის 

თავისუფალ ზონასთან: 
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ნაწილი 2 – ინფორმაცია თბილისის თავისუფალი ზონის (TFZ) 
საწარმოს შესახებ (*სავალდებულო ველი) 

TFZ საწარმოს სავარაუდო სახელწოდება:  TFZ საწარმოს იურიდიული ფორმა: 

 ინდივიდუალური მეწარმე  

 შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება 

 სააქციო საზოგადოება 

 კომანდიტური საზოგადოება 

 სოლიდარული 

პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება 

 ადგილობრივი კომპანიის 

ფილიალი 

 უცხოური კომპანიის ფილიალი 

ინფორმაცია TFZ საწარმოს აქციონერთა 

შესახებ (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – 

სახელი, გვარი, პირადი ნომერი; 

იურიდიული პირის შემთხვევაში – 

რეგისტრაციის ქვეყანა, რეგისტრაციის 

ნომერი, განმცხადებლის სახელი და გვარი):  

 

 

 

 

ინფორმაცია TFZ საწარმოს აქციონერთა 

წილობრივი მონაწილეობის შესახებ:  

* TFZ საწარმოს დაგეგმილი ბიზნეს საქმიანობა (ბიზნესის მიმართულება, პროდუქტის ან 

მომსახურების ტიპი): 

 

 

 

* საჭირო ლიცენზიები:  

 წარმოების გენერალური ლიცენზია 

 ვაჭრობის გენერალური ლიცენზია  

 ვაჭრობის სპეციალური ლიცენზია  

(კონკრეტული სახის 

საქმიანობებისთვის) 

 IT წარმოების/მომსახურების 

ლიცენზია 

 საკონსულტაციო მომსახურების 

ლიცენზია 

 მომსახურების გენერალური 

ლიცენზია 

* საჭირო ინფრასტრუქტურა:  

 მიწის ნაკვეთი 

 საწყობი 

 საოფისე ფართი 

 ვირტუალური ოფისი 
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 ფინანსური მომსახურების 

ლიცენზია (მათ შორის საბანკო 

მომსახურების ლიცენზია) 

 სასაწყობე საქმიანობის ლიცენზია 

 ლოჯისტიკური მომსახურების 

ლიცენზია 

* ინფორმაცია საჭირო ინფრასტრუქტურის შესახებ (მიწის ნაკვეთი, შენობის ტიპი და 

ფართი, კომუნალური და სხვა განსაკუთრებული მოთხოვნები): 

 

 

 

ელ. ენერგიის მოთხოვნილი სიმძლავრე: 

 

 

წყლის მოთხოვნილი მოცულობა:  

 

ბუნებრივი აირის მოთხოვნილი მოცულობა:  

 

 

სატელეკომუნიკაციო მოთხოვნები:  

 

მე, ქვემოთ ხელმომწერი, ვადასტურებ, ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციის სისწორეს და  

სიზუსტეს. ამასთან, თანხმობას ვაცხადებ დავემორჩილო საქართველოს კანონს 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ და შპს „ჯორჯია ტექნოლოჯი პარკის“, 

როგორც თბილისის თავისუფალი ზონის ადმინისტრატორის რეგულაციებს. 

 

 

განმცხადებლის ხელმოწერა  __________________________________      თარიღი  _______________________ 

 

 

 

 


