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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: B19047869, 25/04/2019 13:13:31
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს იორის რესურსები

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

204522864

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

26/01/2007

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

თბილისის საგადასახადო ინსპექცია

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, კოსტავა
ქ., N 75ბ

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - ზვიად ამირიძე, 01025011313
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

გიორგი საგინაშვილი,
01008031179

5%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება გლობალ ტრანსი,
230866961

38%

კახაბერ ხუჭუა, 01022001250

10%

ბესარიონ ხუჭუა, 01022001251

9%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება ქართული
ტრადიცია, 204949547

38%

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა
ყადაღა: 102015007708 15/01/2015 13:55:43
შ.პ.ს. იორის რესურსები ს/ნ 204522864
საგანი: უძრავი ნივთი: რაიონი სიღნაღი, სოფელი მაღარო, 56.11.57.018
საფუძველი: განჩინება, N2/23122-14, 14.01.2015, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
ყადაღა: 102017046651 17/02/2017 12:20:38
ხუჭუა კახაბერ {პ/ნ 01022001250}
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, 10%-იანი წილი შპს 'იორის
რესურსები'-ში ს/ნ 204522864
საფუძველი: მომართვა, NA11060802-012/001, 17.02.2017, თბილისის
სააღსრულებო ბიურო
ყადაღა: 102018461713 18/12/2018 17:53:38
ხუჭუა ბესარიონ {პ/ნ 01022001251}
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, იურიდიული ფორმა: შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოება დასახელება: შპს იორის რესურსები
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204522864 წილი: 9%
http://public.reestri.gov.ge

2(4)

საფუძველი: განჩინება, N2/30862-18, 18.12.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102018448463 06/12/2018 23:39:08
კახაბერ ხუჭუა ს/ნ 777777777 პ/ნ 01022001250
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N00126375, 06.12.2018, შემოსავლების სამსახური
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102019148574 17/04/2019 19:26:17
შ\პ\ს შპს იორის რესურსები ს/ნ 204522864
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N0055251, 17.04.2019, შემოსავლების სამსახური
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოვალეთა რეესტრი
მოვალე:DE11011540 24/01/2011 16:01:57
ბესარიონ ხუჭუა 01022001251
საფუძველი: აღმასრულებელი: კლდიაშვილი მარიამი სუბიექტის რეგისტრაცია
მოვალეთა რეესტრში 24.01.2011 # 01/08-03-03145-002
მოვალე:DE19091541 24/04/2019 12:29:00
ბესარიონ ხუჭუა 01022001251
საფუძველი: აღმასრულებელი: ბექა ნათელაური სუბიექტის დამატება მოვალეთა
რეესტრში 24.04.2019 # A19063489-004

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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