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ვალდებულება
რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა
რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა
ყადაღა: 102013021369 28/01/2013 19:17:54
შ.პ.ს. მენო ინტერნეიშნლ ს/ნ 208213084
საგანი: მოძრავი ნივთი: მოძრავი ნივთები
საფუძველი: მომართვა, N5592, 26.01.2013, იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო
სვანეთის სააღსრულებო ბიურო
ბრძანება, N094-4, 24.01.2013, შემოსავლების სამსახური
აქტი, ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ, გამოცემული შემოსავლების
სამსახურის 24.01.2013 წლის N094-4 ბრძანების საფუძველზე, N094-4/04-1,
26.01.2013, შემოსავლების სამსახური
ყადაღა: 102013024859 01/02/2013 16:20:17
შ.პ.ს. მენო ინტერნეიშნლ ს/ნ 208213084
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა აბაშვილი, სამხედრო ქალაქის
ტერიტორია, 01.19.20.020.038
საფუძველი: მომართვა, N5615, 26.01.2013, თბილისის სააღსრულებო ბიურო
აქტი, ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ, გამოცემული 24.01.2013 წლის N094-4
ბრძანების საფუძველზე, 25.01.2013, აღსრულების ეროვნული ბიურო
ყადაღა: 102013024875 01/02/2013 16:25:24
შ.პ.ს. მენო ინტერნეიშნლ ს/ნ 208213084
საგანი: მოძრავი ნივთი: მოძრავი ნივთები
საფუძველი: მომართვა, N5615, 26.01.2013, თბილისის სააღსრულებო ბიურო
აქტი, ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ, გამოცემული 24.01.2013 წლის N094-4
ბრძანების საფუძველზე, 25.01.2013, აღსრულების ეროვნული ბიურო
ყადაღა: 102013229787 09/09/2013 17:49:57
შ.პ.ს. მენო ინტერნეიშნლ ს/ნ 208213084
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა აბაშვილი, სამხედრო ქალაქის
ტერიტორია, 01.19.20.020.038
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საფუძველი: მომართვა, NA13051504-007/002, 09.09.2013, თბილისის სააღსრულებო
ბიურო
ყადაღა: 102014072702 31/03/2014 15:25:22
შ.პ.ს. მენო ინტერნეიშნლ ს/ნ 208213084
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა აბაშვილი, სამხედრო ქალაქის
ტერიტორია, 01.19.20.020.038
საფუძველი: მომართვა, N14021316-007/001, 19.03.2014, თბილისის სააღსრულებო
ბიურო
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა: 102013020049 24/01/2013 19:29:52
შ\პ\ს შპს მენო ინტერნეიშნლ ს/ნ 208213084
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N094230, 24.01.2013, მსხვილ გადამხდელთა
დეპარტამენტი
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოვალეთა რეესტრი
DE13070357 23/08/2013 14:47:01
მოვალე:DE13070357
შპს მენო ინტერნეიშნლ 208213084
საფუძველი: აღმასრულებელი: ნინო ღამბაშიძე სუბიექტის დამატება მოვალეთა
რეესტრში 23.08.2013 # A13051504-005
DE14028553 18/03/2014 14:25:51
მოვალე:DE14028553
შპს მენო ინტერნეიშნლ 208213084
საფუძველი: აღმასრულებელი: თინათინი მიქიაშვილი სუბიექტის დამატება
მოვალეთა რეესტრში 18.03.2014 # A14021316-004
DE14065792 10/07/2014 17:41:35
მოვალე:DE14065792
შპს "მენო ინტერნეიშნლ" 208213084
საფუძველი: აღმასრულებელი: ნანა დვალი სუბიექტის დამატება მოვალეთა
რეესტრში 10.07.2014 # A14050072-005
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დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ 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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