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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: B21033659, 02/04/2021 17:15:04
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს Construction Service

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

404935647

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

26/03/2012

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. რუსთავი, მაზნიაშვილის ქ., N2

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

info@cs.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული ოპერაცია
სუბიექტი

რეორგანიზაციის შედეგად
რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

შპს სი ეს (416315892)

შპს Construction Service
(404935647)

01/06/2015

შერწყმა

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - გიორგი გაბუნია, 01007002214
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

გიორგი გაბუნია, 01007002214

55%

თამაზ ცვარიანი, 49001000886

5%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს ქისთოუნ
ქონსთრაქშენ, 402132535

40%

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: R17403299 27/10/2017 15:23:05
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს Construction Service (საქართველო) 404935647
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის ხელშეკრულების
დანართ 1-ში აღწერილი მოძრავი ქონება.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231231725292, ნოტარუსი მედეა
გვავზავა, 171223451, 17.10.2017
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20623636 18/11/2020 18:35:50
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს Construction Service (საქართველო) 404935647
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის ხელშეკრულების
N1231232772884 მე-2 მუხლის 2.1.2 პუნქტში და ხელშეკრულების დანართ N1-ში
მითითებული მოძრავი ნივთებიარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე :
გირავნობის ხელშეკრულების N1231232772884 მე-2 მუხლის 2.1.2 პუნქტში
მითითებული არამატერიალური ქონებრისი სიკეთე
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საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232772884, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 200081789, 27.01.2020
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20623637 18/11/2020 18:51:22
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს Construction Service (საქართველო) 404935647
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის ხელშეკრულების
N1231232830755 მე-2 პუნქტის 2.1.1. ქვეპუნქტში და ხელშეკრულების დანართ
N1-ში მითითებული მოძრავი ქონება
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232830755, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 200903540, 04.11.2020
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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