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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: B19060081, 10/06/2019 14:41:19
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ვარკეთილი-96

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

208149779

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

7ა/4-34; 13/02/1996

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სამგორის რ-ის სასამართლო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, შუამთის
ქ.,1

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

otar.pirveli@mail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - დავით ჯაფარიძე, 01008050474
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

კახაბერ კახიძე, 01007008573

15%

ვლადიმერ ფრუიძე,
49001000976

5%

გურამ ქაცანაშვილი,
01009005599

20%

იათამზე ქავთარაძე,
01013022134

5%

თემური პირველი,
12001003300

30%

პაატა ნუცუბიძე, 01007017010

7.5%

გენრიხ ხერგიანი,
30001001893

2.5%

მზევინარი ხერგიანი,
30001000246

რეგისტრირებული არ არის

15%

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა
ყადაღა: 102018052938 20/02/2018 17:39:12
ხერგიანი მზევინარი {პ/ნ 30001000246}
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, 10% წილი შპს 'ვარკეთილი-96'-ში
(ს/ნ 208149779)
საფუძველი: განჩინება, N2/4907-18, 16.02.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102019147725 17/04/2019 17:14:29
შპს ვარკეთილი-96 ს/ნ 208149779
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა შუამთა, N 1, მიმდებარედ (ნაკვეთი
24/053; ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, (III) მასივი, კვარტალი 7, N7
http://public.reestri.gov.ge

2(3)

კორპუსის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ჯავახეთი, შპს 'ვარკეთილი 96'ის მიმდებარედ, 01.19.20.024.126, ძველი საკადსტრო კოდი 01.19.20.024.079
აეკრძალოს აღნიშნულ მისამართზე მდებარე უძრავი ნივთის გასხვისება და
იპოთეკით დატვირთვა.
საფუძველი: განჩინება, N2/5844-15 (330210115765505), 31.03.2015, თბილისის
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
რეგისტრირებული არ არის
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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