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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: B21068370, 12/07/2021 18:10:05

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს ეიჩ გრუპ კონსტრაქშენ 

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445510411 

რეგისტრაციის ნომერი,

თარიღი:

16/06/2017

მარეგისტრირებელი

ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქუჩა N22, ბინა N30  

   

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: info@hgroup.ge 

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის

მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

დირექტორი - მაგომედ ჩაბიევ, 720281998 /რუსეთის ფედერაცია/

დირექტორი - ენვერ ცეცხლაძე, 61004011863 /ორმაგი მოქალაქე საქართველო, რუსეთის

ფედერაცია/

პარტნიორები
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მესაკუთრე წილი წილის მმართველი

მაგომედ ჩაბიევ, 720281998

/რუსეთის ფედერაცია/

20%

 

თამარა ჩაბიევა, 72 4459870

/რუსეთის ფედერაცია/

5%

 

მარეტა დოლგიევა, 75

0072970 /რუსეთის ფედერაცია/

10%

 

მერაბ ხონელია, 61007003409 15%

 

ალი პარაგულგოვი, 72

5956991 /რუსეთის ფედერაცია/

5%

 

ენვერ ცეცხლაძე,

61004011863 /ორმაგი

მოქალაქე საქართველო,

რუსეთის ფედერაცია/

45%

 

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

ყადაღა: 102018291509 09/08/2018 12:28:47

ცეცხლაძე ენვერ {პ/ნ 61004011863}

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, 45% წილი შპს ეიჩ გრუპ

კონსტრაქშენ-ში (ს/ნ 445510411)

საფუძველი: მომართვა, NA18104946-004/001, 09.08.2018, თბილისის

სააღსრულებო ბიურო

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102021271662 09/07/2021 09:42:55

ენვერ ცეცხლაძე ს/ნ 777777773 პ/ნ 61004011863

საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება

საფუძველი: შეტყობინება, N08114138, 09.07.2021, შემოსავლების სამსახური

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
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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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