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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: B21032003, 30/03/2021 17:08:05
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს მუზეუმი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

431173534

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

15/04/2015

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი, ორბელიანის
ქ., №8, №10

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

2015builder@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - გელა ხიზანიშვილი, 20001010955
პარტნიორები
მესაკუთრე
გოგი გულორდავა,
01019020991

რეგისტრირებული არ არის
http://public.reestri.gov.ge

წილი

წილის მმართველი
100%

ვალდებულება

1(3)

ყადაღა/აკრძალვა
აკრძალვა: 102020248319 17/07/2020 15:04:00
შპს მუზეუმი ს/ნ 431173534
საგანი: უძრავი ნივთი: მისამართი: ქალაქი თბილისი , ქუჩა ორბელიანი , N 8 , N
10 , (ნაკვეთი N 005/016); საკადასტრო კოდი:, 01.18.03.005.016, აეკრძალოს
გასხვისება და იპოთეკით დატვირთვა
საფუძველი: განჩინება, N3/3757-2 (330310120003757210), 07.07.2020,
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18275975 23/07/2018 17:19:06
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : გულორდავა გოგი (საქართველო) 01019020991
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : გოგი გულორდავას (პ/ნ
01019020991) საკუთრებაში არსებული 100% წილი შპს 'მუზეუმის' (ს/ნ
431173534) კაპიტალში.
საფუძველი: თანხმობა, სს ბაზისბანკი, 19.07/01, 19.07.2018
გირავნობის ხელშეკრულება, სს თიბისი ბაკი, 1231232386531, 13.07.2018,
ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 180834014, 13.07.2018
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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