
ჰუალინგის თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონა 

შესანიშნავი ჰაბი წარმოებისა 
და ვაჭრობისთვის 



ჰუალინგ ჯგუფი 
საქართველოში 

ინვესტიციები 
საქართველოში 
2007 წლიდან 

დაწყებული  
8 მსხვილი 
პროექტი 

ინვესტიციის ჯამური 
მოცულობა 600 მილიონი 
აშშ დოლარი 
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ჰუალინგ თბილისის ზღვის 
პლაზა -  კომერციული სივრცე 

სასტუმრო HOTELS & 
PREFERENCE HUALING 
TBILISI 

ჰუალინგის 
თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონა, 
ქუთაისი 

ჰუალინგი · თბილისის ზღვის 
ახალი ქალაქი - 420 ჰა 
ფართობზე არსებული 
საცხოვრებელი კომპლექსი, 
სარეკრეაციო პარკი, ვილები  
 

ბბ ლიზინგი - 
სალიზინგო 
კომპანია 

კომერციული ბანკი 
– ბაზის  ბანკი 



სტატუსი :  მრავალპროფილიანი  სავაჭრო  და  

საწარმოო  ზონა  

თ ავისუფალი  ზონის  ფ ა რთობი :  36  ჰ ა  

ა დ გილმდებარეობა :  ქუთ აისი  

საქართველოში  მოსახლეობის  სიდიდით  მე -2  

ქალაქი  

საქართველოს  მთ ავარი  ინდუსტრიული  

ქალაქი  

რკინიგზის,  ავტომაგისტრალის,  ქუთაისის 
საერთაშორისო აეროპორტისა და საზღვაო 
პორტებთან სიახლოვე ,  აქცევს ჰუალინგის 
თიზს შესანიშნავ  სამრეწველო,  ლოგისტიკურ 
და სავაჭრო ჰაბად აზიასა და ევროპას შორის.  

ოპერირებს 2015 წლის 
ოქტომბრიდან 

“ “ 
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19 კმ ქუთაისის 
საერთაშორისო 
აეროპორტამდე 

94 კმ 
ფოთის 
პორტამდე 

4 კმ  

ცენტრალურ  
ავტომაგისტრალამდე 

 

entrance 

entranc

e 

ჰუალინგის თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონა 



ჰუალინგ თიზ – ის შეთავაზებები 

შენობები  დასაწყობებისა და  გადამუშავების  
მიზნებისთვის  
შენობები : აწყობის, შეფუთვის, ვორქშოპის ობიექტები . 

დამონტაჟებული 
ამწეები 

ინტეგრირებუ
ლი საოფისე 

ფართები 

2 -
სართულიანი 

შენობები 

მოქნილი 
საიჯარო 
ვადები 

კომუნალური 
მიერთება 

სხვადასხვა 
ზომისა და 

ფორმის 200 
კვ.მ –  დან 15 

000 კვ.მ –  მდე.  

ხელმისაწვდომი 
შენობები 
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ოფისები 

ჰუალინგის  თავისუფალი 
ინდუსტრიული  ზონა 
უზრუნველყოფს 
კეთილმოწყობილ, 
ინტეგრირებულ ოფისებს / 
სამუშაო მაგიდებს 
კომფორტულ გარემოში. 

ჰუალინგის თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონა 
გთავაზობთ მიწის 
ნაკვეთებს , რომლებიც 
იდეალურია იმ 
კომპანიებისთვის, 
რომელთაც სურთ ააშენონ 
საკუთარი ობიექტები. 

მშენებლობის დასაწყებად არ 
არის საჭირო მიწის 
მოზვინვა ან დამატებითი 
კაპიტალდაბანდება მიწის 
მოსამზადებლად. 

მიწის ნაკვეთები 
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ჰუალინგ თიზ - ის შეთავაზებები 



*მწარმოებელი და იმპორტ/ექსპორტიორი კომპანიებისთვის. 

ქართული კომპანია 

18% 

15% 

5% 

UP TO 1% 

0% / 5% / 12% 

0% 

20% 

ჰუალინგ თიზ-ში 
რეგისტრირებული კომპანია 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

4% 

20% (იხდიან თანამშრომლები) 

ძირითადი უპირატესობები 

გადასახადებისგან თავისუფალი გარემო 

გადასახადების ტიპები 

დღგ 

კორპორატიული მოგება* 

დივიდენტი* 

ქონება 

იმპორტი 

გაყიდვები საქართველოში 

 საშემოსავლო გადასახადი 
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სავაჭრო ბენეფიტები 

თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები 2.3-მილიარდიან სამომხმარებლო 
ბაზართან 

თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება 
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან (მათ 
შორის, ჰონგკონგთან)  

თავისუფალი სავაჭრო  
შეთანხმება უკრაინასა და თურქეთთან  

თავისუფალი სავაჭრო  
შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის 
ე ვ რ ო პ უ ლ ი  ა ს ო ც ი ა ც ი ი ს  წ ე ვ რ  ქ ვ ე ყ ნ ე ბ თ ა ნ  
( EFTA )  

თავისუფალი სავაჭრო  
შეთანხმება დსთ-ს              ქვეყნებთან  

ღ რ მ ა  დ ა  ყ ო ვ ლ ი ს მ ო მ ც ვ ე ლ ი  თ ა ვ ი ს უ ფ ა ლ ი  ს ა ვ ა ჭ რ ო   
შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა  ე ვ რ ო კ ა ვ შ ი რ თ ა ნ  

01 

02 

03 

04 

05 
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ძირითადი უპირატესობები 

ხარჯთეფექტური ოპერირება  

კომპანიის რეგისტრაცია 1 
დღეში 

100%-ით დაშვებული უცხოური  
მფლობელობა 

არ მოითხოვება მინიმალური 
საწესდებო კაპიტალი და 
მინიმალური ინვესტიციის 
მოცულობა  

საბანკო ანგარიში იხსნება 
ადგილობრივ ბანკებში 

 

ბიზნესის დაწყება 
სწრაფად და 
მარტივად 

ყველაზე დაბალი 
კომუნალური ტარიფები 

განბაჟების სწრაფი 
პროცედურები 

თიზ–ის მიერ 
გაიცემა მშენებლობის 
ნებართვა უფასოდ, 30 დღის 
განმავლობაში 

საერთაშორისო ვაჭრობა 
ნებადართულია  

ფასების კონტროლის 
არარსებობა იმპორტ / 
ექსპორტზე 

დამატებითი / ფარული 
ხარჯებისაგან თავისუფალი 
გარემო 

 

მარტივი და 

ხარჯთეფექტური  

ოპერირება 

ზოგადი საკონსულტაციო 
მომსახურება  

ტვირთების დამუშავება 
ყველაზე დაბალი ტარიფებით  

წარმოშობის სერტიფიკატის 
მიღებაში დახმარების გაწევა  

დახმარება გარემოსდაცვითი 
ნებართვების მოპოვებაში  

საბაჟო-საბროკერო 
მომსახურება 

განთავსება ჰუალინგ თიზ–ის 
შესასვლელთან 

სამუშაო ძალის მოძიების 
პროცესში მხარდაჭერის 
უზრუნველყოფა 

ვიზისა და ბინადრობის 
მიღებისთვის მხარდაჭერის  
უზრუნველყოფა 

სერვისები 
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სპეციალური შეთავაზებები თიზ-ის კომპანიებს 
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ბბ ლიზინგი - ჰუალინგ ჯგუფის წევრი 

• სალიზინგო მომსახურება - სახელმწიფო საგრანტო პროგრამის 
მხარდაჭერით პრიორიტეტული ინდუსტრიებია: ხის, ავეჯის, ღვინისა 
და ალკოჰოლური სასმელების, ხილისა და ხილის კონცენტრატის 
გადამუშავება/წარმოება. ბბ ლიზინგი ასევე განიხილავს სხვა 
დაინტერესებული ინდუსტრიების განაცხადებს.  
 
• თიზ-ში საინვესტიციო პროექტების საკრედიტო უზრუნველყოფა 
სახელმწიფო საგრანტო პროგრამის მხარდაჭერით.  
 
• სპეც ტარიფები საბანკო პროდუქტებზე: ანგარიშის გახსნა, 
გადარიცხვა, დაზღვევა და სხვა.  
 

 

 

 



ჰუალინგ თიზ–ის მიღწევები 

„ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა სხვადასხვა ქვეყნების 

ინვესტორებისთვის პოზიციონირდება, როგორც საუკეთესო ლოკაცია წარმოების 
დასაწყებად. ‘‘ - ეი სოლარი. 

ინვესტიცია ჰუალინგის თავისუფალ 
ინდუსტრიულ ზონაში  

ბიზნესი 

150 

ინვესტიცია 

აშშ დოლარი   
60 მლნ. 

სამუშაო 
ადგილი 

 1000-ზე 
მეტი  
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საწარმოები ჰუალინგის 
თავისუფალ ინდუსტრიულ 
ზონაში 

Ხის პირველადი 
დამუშავება 

ავეჯი ქვა 
სამშენებლო 
მასალები 

მზის პანელური 
მოდულების 
წარმოება 

ფარმაცია 
Მზა 
პროდუქციით  
 ვაჭრობა 
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ტექსტილი/  

ტანსაცამლი 



განვითარების პროცესში მყოფი 
პროექტები 

პლასტმასის 
გადამუშავება 

საყოფაცხოვრებო 
ავეჯი და კარები  
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ფერო შენადნობთა 
ქარხანა 



ჰუალინგის თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონა 

info@hualingfiz.ge www.hualingfiz.ge +995 595 117 151 

შესანიშნავი ჰაბი წარმოებისა 
და ვაჭრობისთვის 

mailto:info@hualing�z.ge
mailto:info@hualing�z.ge
mailto:info@hualing�z.ge
http://www.hualingssz.ge/
http://www.hualingssz.ge/
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