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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: B15017748, 27/01/2015 14:36:10
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს კავკასუს როუდ პროჯექტ

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

202258243

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

2/4-4412; 29/03/2005

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

დიდუბე-ჩუღურ. რ-ნის სასამართლო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონში,
ლესელიძის ქ., №44

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

info@crp.ge; trapaidze.levan@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე
არსებული სუბიექტი

ოპერაცია

რეორგანიზაციის შედეგად
რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

შპს კავკასუს როუდ პროჯექტ
(202258243)

გამოყოფა

შპს სიარპი-ვუდი (412698371)

08/04/2014

შპს კონი მენეჯმენტი
(202223717)

შერწყმა

შპს კავკასუს როუდ პროჯექტ
(202258243)

30/12/2008

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - 01009000018, ლევან ტრაპაიძე
გენერალური დირექტორი - 01030000613, პაატა ტრაპაიძე
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პარტნიორები
მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

01030000613, პაატა ტრაპაიძე 100.00000000%

რეგისტრირებული არ არის

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

გირავნობა

ყადაღა/აკრძალვა
ყადაღა: 102013318205 28/11/2013 15:59:55
შ.პ.ს. კავკასუს როუდ პროჯექტ ს/ნ 202258243
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა ქინძმარაული 16,
01.19.33.008.002
საფუძველი: განჩინება, N2-1081-13, 26.11.2013, რუსთავის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R13000504 08/04/2013 14:45:58
კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869
მესაკუთრე : შპს 'კავკასუს როუდ პროჯექტ' (საქართველო) 202258243
საგანი: იდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ?/? : №0809040, ხის
დასამუშავებელი ჩარხი მოდელი LMC723C(M)იდენტიფიცირებადი მოძრავი
ნივთი : ?/? : 0809038, ხის დასამუშავებელი ჩარხი: მოდელი LMC423Sიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ?/? : 0809037, ხის
დასამუშავებელი ჩარხი: მოდელი LMC-423Sარაიდენტიფიცირებადი მოძრავი
ნივთი : ხის საშრობი; იდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ?/? : #0809039,
ხის დასამუშავებელი ჩარხი მოდელი; LMC-523C
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, #770523-ზ, ნოტარიუსი პაპუნა
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შენგელაია, 090659092, 21.10.2009
21.10.2009 წ. გირავნობის N770523-ზ ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და
დამატებების შეტანის თაობაზე, შეთანხმება 1, ნოტარიუსი ირმა შარვაძე,
130319500, 03.04.2013
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R13000505 08/04/2013 15:09:29
კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869
მესაკუთრე : შპს 'კავკასუს როუდ პროჯექტ' (საქართველო) 202258243
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : მოძრავი ქონება, გარდა
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებებისა: 1. ბეტონის ქარხნის
მოწყობილობები და ნაწილები. 2. გრუნტიანი გზის მოსაწყობი მექანიკური
მოწყობილობა სერია 465-1 ცალი და გრუნტიანი გზის მოსაწყობი მექანიკური
მოწყობილობის ნაწილები 64 ცალი. 3. ამწე 'KC 4361A'. 4. ქარხანა
ლამინატის წარმოებისათვის (დაშლილი) 1 კომპ.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 770523-ე, ნოტარიუსი: პაპუნა
შენგელაია, რ/რ №090394710, 13.08.2009
13.08.2009 წ. გირავნობის N770523-ე ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და
დამატებების შეტანის თაობაზე, შეთანხმება 1, ნოტარიუსი ირმა შარვაძე,
130319582, 03.04.2013
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R14032543 02/10/2014 17:32:57
კრედიტორი : სს საქართველოს ბანკი (საქართველო) 204378869
მესაკუთრე : შპს 'კავკასუს როუდ პროჯექტ' (საქართველო) 202258243
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : არსებული და სამომავლო
მთელი არამატერიალური ქონებრივი სიკეთეარაიდენტიფიცირებადი მოძრავი
ნივთი : არსებული და სამომავლო მოძრავი ქონება
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 770523-დ, ნოტარიუსი ირმა შარვაძე,
141082590, 02.10.2014
მოვალეთა რეესტრი
რეგისტრირებული არ არის

დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.
napr.gov.ge;
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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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