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საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეოამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეოამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირების(არაკომერციული) იურიდიული პირების

(არაკომერციული) იურიდიული პირების(არაკომერციული) იურიდიული პირების

რეესტრიდანრეესტრიდან

რეესტრიდანრეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B16010477, 29/01/2016 19:50:15

სუბიექტისუბიექტი

სუბიექტისუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:საფირმო სახელწოდება:

საფირმო სახელწოდება:საფირმო სახელწოდება:

საქართველოს რაგბის კავშირი 

სამართლებრივი ფორმა:სამართლებრივი ფორმა:

სამართლებრივი ფორმა:სამართლებრივი ფორმა:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

საიდენტიფიკაციო ნომერი:საიდენტიფიკაციო ნომერი:

საიდენტიფიკაციო ნომერი:საიდენტიფიკაციო ნომერი:

204874911 

რეგისტრაციის ნომერი,რეგისტრაციის ნომერი,

რეგისტრაციის ნომერი,რეგისტრაციის ნომერი,

თარიღი:თარიღი:

თარიღი:თარიღი:

00015/12/0013; 25/01/1999

მარეგისტრირებელიმარეგისტრირებელი

მარეგისტრირებელიმარეგისტრირებელი

ორგანო:ორგანო:

ორგანო:ორგანო:

ვაკის რაიონის სასამართლო 

იურიდიული მისამართი:იურიდიული მისამართი:

იურიდიული მისამართი:იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი,

ჭავჭავაძის გამზ., №49ა 

დამატებითი ინფორმაცია:დამატებითი ინფორმაცია:

დამატებითი ინფორმაცია:დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: office@rugby.ge 

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესისინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესისინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის

მიმდინარეობის შესახებმიმდინარეობის შესახებ

მიმდინარეობის შესახებმიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

მმართველობის ორგანომმართველობის ორგანო

მმართველობის ორგანომმართველობის ორგანო

საერთო კრება

გამგეობა

    პრეზიდენტი/წევრი: 01006005613, გოჩა სვანიძე

    თავმჯდომარე/წევრი: 01008010505, დიმიტრი კალანდაძე

    წევრი: 01025003532, ვასილ კევლიშვილი

    წევრი: 01014002287, ალექსანდრე ხვედელიძე

    წევრი: 01017021528, სერგო რამიშვილი

    წევრი: 01005002553, დავით კილასონია
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    წევრი: 01009002058, გიორგი გეგენავა

    წევრი: 01024026522, გიორგი ღლონტი

    წევრი: 01026000757, გოჩა მაჭავარიანი

    წევრი: 01009006606, გაიოზ მონიავა

    წევრი: 29001001478, ალექსანდრე გრიგალავა

    წევრი: 01008001087, ერეკლე ტრიპოლსკი

    წევრი: 01008006812, ზურაბ ზოიძე

    წევრი: 01017002561, ლევან ვასაძე, რუსეთი , საქართველო

    წევრი: 01007002890, გიორგი გორგასლიძე

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობახელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობახელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

პრეზიდენტი - 01006005613, გოჩა სვანიძე

ყადაღა/აკრძალვაყადაღა/აკრძალვა

ყადაღა/აკრძალვაყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლებასაგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლებასაგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგისმოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგისმოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის

უფლებაუფლება

უფლებაუფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრიმოვალეთა რეესტრი

მოვალეთა რეესტრიმოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

 

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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