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საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

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

შპს ომეგა გაზი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

405044606

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

22/05/2014

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, გამრეკელის ქ., №19,
სართ. 4, ოფისი 20

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

nino_sim@yahoo.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - დავით ჩახტაური, 01011023976
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

გიორგი ხმალაძე, 01013000350

2.5%

ნიკოლოზ ხმალაძე, 01013000351

2.5%

ზაზა ვაშაკიძე, 60001003660

10%

მერი ჯაფარიძე, 01005003450

10%

კახა ქურასბედიანი, 27001000403

10%

გოჩა ხაბულიანი, 27001001946

10%

ნაზი ლიპარტელიანი,
01022005043

10%

შოთა გოგიტიძე, 61004013000

10%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება იბერკომპანი,
231963818

35%

ვალდებულება
რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18519157 27/12/2018 16:31:40
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
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მესაკუთრე : შპს ომეგა გაზი (საქართველო) 405044606
საგანი: მთელი ქონება : გირავნობის ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1.2 პუნქტში
აღწერილი მთელი მოძრავი ქონება და სამომავლო ქონება.
საფუძველი: N894088/1 საკრედიტო პროდუქტებით მომსახურების შესახებ
გენერალური ხელშეკრულების შემადგენელი (გირავნობის) ხელშეკრულება N
894088/1-2, N 894088/1-2, 17.03.2017, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,
17.03.2017
შეთანხმება გირავნობის ხელშეკრულებაში N894088/1-2 ცვლილებების შეტანის
შესახებ, N894088/1-2, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 181565840, 26.12.2018
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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