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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: B20040849, 11/06/2020 16:36:49
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს გეოპლანტ-კოლხა

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

220356255

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

14/4-531; 30/01/2004

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

ზუგდიდის რ-ს სასამართლო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ზუგდიდის რაიონში, სოფ.რუხი,

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - მურთაზ ნარმანია, 19001009495
პარტნიორები
მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

გიგა ნარმანია, 19001018812

25%

შპს გეოპლანტი, 204888078

75%

რეგისტრირებული არ არის
http://public.reestri.gov.ge
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ყადაღა/აკრძალვა
ყადაღა: 102019072850 27/02/2019 17:32:39
შ.პ.ს. გეოპლანტ-კოლხა ს/ნ 220356255
საგანი: უძრავი ნივთი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნაწულუკუ, 23-ე ქუჩა
78, 43.10.43.152
საფუძველი: აქტი ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ (შედგენილი 2019 წლის 27
თებერვლის N022-244 ბრძანების საფუძველზე), N2019/022-244/1, 27.02.2019,
შემოსავლების სამსახური
ყადაღა: 102019072851 27/02/2019 17:33:43
შპს გეოპლანტ-კოლხა ს/ნ 220356255
საგანი: უძრავი ნივთი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნაწულუკუ, 23-ე ქუჩა
N80, 43.10.03.298
საფუძველი: აქტი ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ შედგენილი 26.02.2019
წლის N022-244 ბრძანების საფუძველზე, N2019/022-244/1, 27.02.2019,
შემოსავლების სამსახური
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102018218692 19/06/2018 16:17:18
შ\პ\ს შპს გეოპლანტ-კოლხა ს/ნ 220356255
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N2271463, 19.06.2018, შემოსავლების სამსახური
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102019460030 26/11/2019 14:41:28
შ\პ\ს შპს გეოპლანტი ს/ნ 204888078
საგანი: არასრული მთელი ქონება, : საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის
უფლება ვრცლდება უძრავ ქონებაზე, რომლის საკადასტრო კოდია 26.25.09.036,
- ოზურგეთის რაიონი / დაბა. ლაითური 0
საფუძველი: შეტყობინება, N2272484, 26.11.2019, შემოსავლების სამსახური
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102019460033 26/11/2019 14:41:48
შ\პ\ს შპს გეოპლანტი ს/ნ 204888078
საგანი: არასრული მთელი ქონება, : საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის
უფლება ვრცლდება უძრავ ქონებაზე, რომლის საკადასტრო კოდია 26.27.08.198,
- ოზურგეთის რაიონი / დაბა ნარუჯა 0
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საფუძველი: შეტყობინება, N2272485, 26.11.2019, შემოსავლების სამსახური
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102019510418 30/12/2019 15:21:27
შპს გეოპლანტი ს/ნ 204888078
საგანი: არასრული მთელი ქონება, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლება
გაუქმებულია მთელ ქონებაზე, გარდა შემდეგი უძრავი ქონებებისა:
26.25.09.036; 26.27.08.198;
საფუძველი: შეტყობინება, N2271440, 14.06.2018, შემოსავლების სამსახური
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20301057 11/06/2020 16:32:27
კრედიტორი : სს საქართველოს ბანკი (საქართველო) 204378869
მესაკუთრე : შპს 'გეოპლანტი' (საქართველო) 204888078
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 75% წილი შპს 'გეოპლანტ-კოლხა'ს (220356255) კაპიტალში
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულების დამატებითი პირობები, #2CAP000081111-3, ნოტარიუსი ირმა შარვაძე, 200318471, 05.06.2020
გირავნობის ხელშეკრულება, CAP000081111, ნოტარიუსი ირმა შარვაძე,
141369546; 141369540, 16.12.2014
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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