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საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B20007905, 28/01/2020 10:12:21
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს გარდაბნის თბოსადგური

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

404428071

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

30/08/2012

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. გარდაბანი, დავით აღმაშენებლის ქ., №2ბ

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

info@gardabanitpp.ge

ტელეფონი:

577681001

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
მმართველობის ორგანო
სამეთვალყურეო საბჭო
თავმჯდომარე: სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდი, 404404550
წევრი: გიორგი გორგასლიძე, 01024010244
წევრი: თემურ ჭინჭარაული, 01024009111
დამფუძნებელთა საერთო კრება
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
გენერალური დირექტორი - ჯაბა ხმალაძე, 01007012227
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პარტნიორები
მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

სააქციო საზოგადოება
საპარტნიორო ფონდი,
404404550

49.092%

სააქციო საზოგადოება
საქართველოს ნავთობისა და
გაზის კორპორაცია,
206237491

50.908%

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R13002966 25/10/2013 18:34:38
კრედიტორი : სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია (საქართველო)
206237491
მესაკუთრე : შპს გარდაბნის თბოსადგური (საქართველო) 404428071
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ხელშეკრულების საფუძველზე
მისაღები მთელი მოძრავი ქონება, მათ შორის ორი ცალი PG 6111 FA GAS
TURBINE GENERATOR (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი).არამატერიალური
ქონებრივი სიკეთე : სამომავლოდ გადმოსაცემ ქონებასთან დაკავშირებული
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი)
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 75-181013-03, ნოტარიუსი ნანი
სიდამონიძე, 131102046, 18.10.2013
მოვალეთა რეესტრი
რეგისტრირებული არ არის
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დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.
napr.gov.ge;
ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის
სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge
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