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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: B21095527, 22/09/2021 13:29:43
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს დაგი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

205022134

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

5/4-3824; 23/02/2004

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

ვაკე-საბურთალოს სასამართლო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი,
მიცკევიჩის ქ.,№29, მე-2 და მე-3 კორპ.

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

office@dagi.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული ოპერაცია
სუბიექტი

რეორგანიზაციის შედეგად
რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

შპს "დაგი-1" (225385552)

შპს დაგი (205022134)

13/03/2008

შერწყმა

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - მიხეილ შარანგია, 01009013760
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

თამარ ჩხეტია, 01030014830

25%

გოგი გულორდავა,
01019020991

75%

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა
აკრძალვა: 102021349788 24/08/2021 09:24:32
შპს დაგი ს/ნ 205022134
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ელეფთერ ანდრონიკაშვილის 1-ლი,
შესახვევი 45, 01.11.03.011.009, აეკრძალოს უძრავი ნივთის გასხვისება და
იპოთეკით დატვირთვა.
საფუძველი: განჩინება, N2/20200-21, 20.08.2021, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R15004793 16/01/2015 13:27:37
კრედიტორი : სს ბანკი რესპუბლიკა (საქართველო) 204856263
მესაკუთრე : შპს დაგი (საქართველო) 205022134
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : საანაბრო ანგარიშზე არსებულ
თანხაზე მოთხოვნის უფლება (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი)
საფუძველი: საგარანტიო ვალდებულებების დეპოზიტით უზრუნველყოფის შესახებ
ხელშეკრულება, 399959/09/კბ-02, ნოტარიუსი ლია კობახიძე, 150033146,
15.01.2015
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R15030218 02/07/2015 17:55:25
კრედიტორი : სს ბანკი რესპუბლიკა (საქართველო) 204856263
მესაკუთრე : შპს დაგი (საქართველო) 205022134
http://public.reestri.gov.ge
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საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : საანაბრო ანგარიშზე არსებულ
თანხაზე მოთხოვნის უფლება (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი)
საფუძველი: საგარანტიო ვალდებულებების დეპოზიტით უზრუნველყოფის შესახებ
ხელშეკრულება, 470840/09/კბ-01, ნოტარიუსი ლია კობახიძე, 150702530,
02.07.2015
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R15030245 09/07/2015 15:35:41
კრედიტორი : სს ბანკი რესპუბლიკა (საქართველო) 204856263
მესაკუთრე : შპს დაგი (საქართველო) 205022134
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : საანაბრო ანგარიშზე არსებულ
თანხაზე მოთხოვნის უფლება (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი)
საფუძველი: საგარანტიო ვალდებულებების დეპოზიტით უზრუნველყოფის შესახებ
ხელშეკრულება, 470840/09/კბ-03, ნოტარიუსი ლია კობახიძე, 150729868,
09.07.2015
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R15045326 01/10/2015 14:40:16
კრედიტორი : სს ბანკი რესპუბლიკა (საქართველო) 204856263
მესაკუთრე : შპს დაგი (საქართველო) 205022134
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : საანაბრო ანგარიშზე არსებულ
თანხაზე მოთხოვნის უფლება (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი)
საფუძველი: საგარანტიო ვალდებულებების დეპოზიტით უზრუნველყოფის შესახებ
ხელშეკრულება, 507022/09/კბ-01, ნოტარიუსი ლია კობახიძე, 151086150,
01.10.2015
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R15045374 13/10/2015 13:43:50
კრედიტორი : სს ბანკი რესპუბლიკა (საქართველო) 204856263
მესაკუთრე : შპს დაგი (საქართველო) 205022134
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : საანაბრო ანგარიშზე არსებულ
თანხაზე მოთხოვნის უფლება (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი)
საფუძველი: საგარანტიო ვალდებულებების დეპოზიტით უზრუნველყოფის შესახებ
ხელშეკრულება, 507022/09/კბ-03, ნოტარიუსი ლია კობახიძე, 151127322,
12.10.2015
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18275898 13/07/2018 15:41:48
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს დაგი (საქართველო) 205022134
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საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის ხელშეკრულების მე2 მუხლის 2.1.2 პუნქტით განსაზღვრული არსებული და სამომავლო სასაქონლო
მარაგები სრულად.
საფუძველი: საკრედიტო პროდუქტებით მომსახურების შესახებ გენერალური
ხელშეკრულების შემადგენელი (გირავნობის) ხელშეკრულება, 100043-8, საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 17.10.2016
შეთანხმება გირავნობის ხელშეკრულებაში #100043-8 ცვლილებების შეტანის
შესახებ, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 180815567, 10.07.2018
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18275925 17/07/2018 15:12:41
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : გულორდავა გოგი (საქართველო) 01019020991
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : გოგი გულორდავას (პ/ნ:
01019020991) კუთვნილი 75% წილი შპს დაგის (ს/ნ: 205022134) კაპიტალში
საფუძველი: შეთანხმება გირავნობის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე., სს თიბისი ბანკი, 100043-6, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 180833957,
13.07.2018
გირავნობის ხელშეკრულება, სს ბანკი რესპუბლიკა, 100043-6, 17.10.2016,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 17.10.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18334779 22/08/2018 16:18:46
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : ჩხეტია თამარ (საქართველო) 01030014830
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : თამარ ჩხეტიას (პ/ნ: 01030014830)
საკუთრებაში არსებული 25% წილი შპს დაგის (ს/ნ: 205022134) კაპიტალში
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, სს ბანკი რესპუბლიკა, 100043-7,
17.10.2016, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 17.10.2016
შეთანხმება გირავნობის ხელშეკრულებაში #100043-7 ცვლილების შეტანის
თაობაზე, ნოტარიუსი ირმა გოგია, 180892371, 26.07.2018
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20081782 13/02/2020 15:36:54
ლიზინგის გამცემი : შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანია (საქართველო)
204972155
ლიზინგის მიმღები : შპს დაგი (საქართველო) 205022134
საგანი: იდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ?/? : 760996, 1 (ერთი) ერთეული
http://public.reestri.gov.ge
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კოშკურა ამწე Simma putain GT150

საფუძველი: შეტყობინება, შპს 'საქართველოს სალიზინგო კომპანია' , 04/8859
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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