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სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ზედა ეწერი-2

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

220012206

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

14/4-306; 06/08/1998

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

ზუგდიდის მერია

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ზუგდიდი, ს. ზედა ეწერი

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - 19001004316, ჯემალი თორდია
პარტნიორები
მესაკუთრე

წილი

204888078, შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება გეოპლანტი

100.000000000%

რეგისტრირებული არ არის

რეგისტრირებული არ არის
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ყადაღა/აკრძალვა
ყადაღა: 0343000035 15/12/2003
შპს ზედაეწერი-2 ს/ნ 220012206
საგანი: მოძრავი ნივთი, მოძრავი ქონება
საფუძველი: ზუგდიდის საოლქო საგადასახადო ინსპექციის ბრძანება, N411,
22.10.2003
ყადაღა: 102009083181 26/08/2009 13:54:12
შ.პ.ს. ზედაეწერი-2 ს/ნ 220012206
საგანი: მოძრავი ნივთი: მოძრავი ნივთები
საფუძველი: აქტი მოვალის ქონების დაყადაღების (აღწერის) შესახებ
(05.08.2009 წლის N4701 ბრძანების საფუძველზე), 10.08.2009, ფოთის
რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)
ყადაღა: 102009086586 31/08/2009 15:58:07
შ.პ.ს. ზედაეწერი-2 ს/ნ 220012206
საგანი: უძრავი ნივთი: რაიონი ზუგდიდი სოფ. ზედაეწერი, ქარსაფარი ზოლი,
კაპიტალური ფარდული, მიკრო ხიდები, ბეტონის მოედნები,საპლანტაციო გზა,
შემოვლითი გზა, მაგისტრალური გზა
საფუძველი: ბრძანება, N4701, 05.08.2009, შემოსავლების სამსახური ფოთის
რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
0343001227
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:0
343001227 03/10/2003
სს ზედაეწერი 2 ს/ნ 220012206
საგანი: მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N773, 31.08.2003, ზუგდიდის საოლქო
საგადასახადო ინსპექცია
0343001253
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:0
343001253 07/12/2005
შპს ზედაეწერი 2 ს/ნ 220012206
საგანი: მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N63, 07.12.2005, ფოთის საგადასახადო ინსპექცია
102011051120
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:1
02011051120 06/04/2011 01:49:47
შ\პ\ს ზედა ეწერი-2 ს/ნ 220012206
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
http://public.reestri.gov.ge
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საფუძველი: შეტყობინება, N027621, 05.04.2011, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
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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