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ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან
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სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ტელეკომპანია პირველი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

405034190

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:
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ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:
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ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102019266218 16/07/2019 11:52:39
შ\პ\ს შპს ტელეკომპანია პირველი ს/ნ 405034190
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N00624861, 16.07.2019, შემოსავლების სამსახური
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18037593 22/01/2018 18:07:30
ლიზინგის გამცემი : შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანია (საქართველო)
204972155
ლიზინგის მიმღები : შპს ტელეკომპანია პირველი (საქართველო) 405034190
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ლიზინგის ხელშეკრულების
დანართ N1-ში აღწერილი მოძრავი ქონება
საფუძველი: ლიზინგის ხელშეკრულება გამოსყიდვის უფლებით, GLC18/0003978,
ნოტარიუსი ირმა შარვაძე, 180059029; 180058975, 22.01.2018
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18519052 18/12/2018 11:47:49
ლიზინგის გამცემი : სს თიბისი ლიზინგი (საქართველო) 205016560
ლიზინგის მიმღები : შპს ტელეკომპანია პირველი (საქართველო) 405034190
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : კატეგორია: სტუდიური
მონიტორი მწარმოებელი: jbl მოდელი: 308PMKII-EU გამოშვების წელი: 2018
იდენტიფიკატორი: 71495 არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : კატეგორია:
სტუდიური მონიტორი მწარმოებელი: jbl მოდელი: 308PMKII-EU გამოშვების
წელი: 2018 იდენტიფიკატორი: 71494 არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი :
კატეგორია: ხმის მიქშერი მწარმოებელი: Soundcraft მოდელი: Soundcraft
GB4 Mono გამოშვების წელი: 2017 note: 32 არხიანი იდენტიფიკატორი: 71493
იდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : კატეგორია: აქტიური აკუსტიკური სისტემა
მწარმოებელი: ALTO მოდელი: TS312 გამოშვების წელი: 2018 სერიული ნომერი:
UT1805117613027 დამატებითი ინფორმაცია: 2 ზოლიანი აქტიური აკუსტიკური
სისტემა იდენტიფიკატორი: 70794 იდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი :
http://public.reestri.gov.ge
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კატეგორია: აქტიური აკუსტიკური სისტემა მწარმოებელი: ALTO მოდელი: TS312
გამოშვების წელი: 2018 სერიული ნომერი: UT1805117613024 დამატებითი
ინფორმაცია: 2 ზოლიანი აქტიური აკუსტიკური სისტემა იდენტიფიკატორი: 70797
საფუძველი: წერილი, სს 'თიბისი ლიზინგი' (ს/კ 205016560), 14640/18,
13.12.2018
მოვალეთა რეესტრი
რეგისტრირებული არ არის

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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