კერძო აღმასრულებლის
სახელი, გვარი,
#
samuSao adgilis misamarTi
დაბადების თარიღი,
პირადი ნომერი

licenziis
nomeri da
gacemis
TariRi

#1
08.07.2009 წ.

1

დავით მაჭარაშვილი

ქ. თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას გამზ.41, სართული
6

2

ლევან პარუნაშვილი

ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ.
#24, სად. 6, სართ. 1, ბ.#161

#4
14.07.2009 წ.

3

თამაზ კაპანაძე

ქ. თბილისი, ბროსეს ქ.
#2

#13
29.07.2009 წ.

4

გიორგი ნიკოლეიშვილი

ქ. თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქ.
23, I სართული

#24
29.10.2009 წ.

5

დავით ელისაბედაშვილი

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას
გამზირი #58

#25
04.11.2009 წ.

6

ნინო მიხელიძე

ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ.
#53/ტ. ტაბიძე, შესახვევი II, #8

#26.
09.11.2009 წ.

8

irodion Todua

q. Tbilisi, vaJa-fSavelas
gamz.#41, sarTuli 6

#29
28.01.2010w.

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის
გამზ. N80, ბ. 9

#31
02.02.2010w.

9

nana kankava

10

zaza joxariZe

q. Tbilisi, pasteris q. #3

#32
03.02.2010w.

11

mzia saluqaSvili @

q. Tbilisi, marjaniSilis q.
#31

#41
21.07.2010w.

12

nika eloSvili

q.Tbilisi, samtrediis q. #11

#43
08.11.2010w.

q. quTaisi,
Tamar mefis q.
#53/t.tabiZe, Sesaxvevi II, #8

#45
30.05.2011w

q. Tbilisi,
vaJa-fSavelas gamz.
#41, sarTuli 6

#48
14.09.2011w.

13

14

revaz sulwaZe

Sorena xamaSuriZe

15

16

Sorena labartyava

jambul ZirkvaZe

q. Tbilisi,
ალ. ყაზბეგის გამზირი #47

#52
14.11.2011w

q. baTumi, 26 maisis
q. (yofili kirovis)
#58, sarTuli 1, bina #2

#53
07.02.2012w.

17

Eerekle RvinianiZe

q.Tbilisi;
samtrediis q. #11

#54.
29.02.2012w.

18

როინ პერანიძე

ქ. ქუთაისი, დავით
აღმაშენებლის გამზ.
#140.

#56.
14.05..2012w.

kaxa griSikaSvili

ქ. თბილისი, ალექსანდრე
ყაზბეგის გამზ. #53, ბინა #1ა.

#59
21.02.2013w.

nikoloz kirkitaZe

ქ.თბილისი,
წინამძღვრიშვილის ქ. # 67

#60
25.02.2013w.

q. Tbilisi,
q. baTumi, dasaxleba
urexi

#61
11.05.2013w

ქ. თბილისი,
სტანისლავსკის ქ. #5,
ბიზნეს ცენტრი
„დიდუბე პლაზა“,
ოთახი #355

#64
05.09.2013

19

20

21

22

merab papiZe
D

გივი ბაბაევი

23

24

25

26

27

28

29

ნუკრი ჯაიანი

ირაკლი ხვედელიძე

ნინო ნაცვლიშვილი

ნათია ღონღაძე

ზაალ
ფირცხალაშვილი

ვახტანგ მოწყობილი

თამარ ბარბაქაძე

ქ. თბილისი,
მტკვრის ქ. #4

#67
2013 წელი 23
დეკემბერი

ქ.თბილისი,
მ.წინამღვრიშვილის
ქუჩა. #67

#68
2014 წელი 11
აპრილი

ქ. თბილისი, რ.
ჰოლბრუკის ქ. #9

#71
30.03.15

ქ. თბილისი,
წინამძღვრიშვილის
ქ. #67

#72
21.04.15

ქ. თბილისი, კ. გამსახურდიას
გამზ. #14ბ, ბინა #47.

ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასლის ქ.
#53/ვაჟა-ფშაველას ქ. #41-43

#73

08.07.2015წ

#74
30.09.2015

#76
10.03.2016წ

ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი #117, მეორე სართული.

30

ვალერი გაბიტაშვილი

ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის
გამზირი 24

№77 20.12.2016

31

ბადრი
დანაჭრელაშვილი

ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის
117, (#8 კორპუსი, მე-2
სართული)

№78, 20.03.2017

32

ალექსანდრე ნათაძე

ქ. ბათუმი, აღმაშენებლის ქ.
#13

№79, 10.05.2017

33

ნატო მაჭუტაძე

ქ. თბილისი, გიორგი
მიროტაძის ქ. 1ა

№80, 11.10.2017

34

იაგო ქეშელაშვილი

ქ. თბილისი,
წინამძღვრიშვილის ქუჩა 67

№81, 28.02.2019

licenziis gamcemi
administraculi
organos iuridiuli
aqtis dasaxeleba,
misamarTi,
nomeri da gamocemis
xelmomweri piris
TariRi
vinaoba

registraciis
nomeri
da TariRi

საქართველოს იუსტიციის
ქ. თბილისი, რუსთაველის
სამინისტროს ბრძანება
30 მინისტრის
#126
მოადგილე–დ. ძაგნიძე
08.07.2009წ

#1
14.07.2009 წ.

საქართველოს იუსტიციის
ქ. თბილისი, რუსთაველის
სამინისტროს ბრძანება
30 მინისტრის
#130
მოადგილე–ჯ. ებანოიძე
14.07.2009 წ.

SeniSvna

#4
22.07.2009 წ.

ცვლილება
მისამართში:09.0
7.2012 წლიდან;
10.07.2012წ.
#57556

გადაწყვეტილება
#01/27/07-1511
29.07.2009წ.

ქ. თბილისი, რუსთაველის
30 დეპარტამენტის
უფროსი-ბ.შენგელია

#12
31.07.2009 წ.

1. ცვლილება მისამართში:
10.05.2010წ.
#01/23/07-3084;
2. ცვლილება მისამართში:
31.05.2013წ.
#40069
3.ცვლილება მისამართში
03.12..2013 წელი
#99651

გადაწყვეტილება
#01/27/07-2052
29.10.2009 წ.

ქ. თბილისი, რუსთაველის
30 დეპარტამენტის
უფროსი - ბ. შენგელია

#24
03.11.2009 წ.

ცვლილება მისამართში:
23.02.2017წ, #7251

გადაწყვეტილება
#01/27/07-2085
04.11.2009 წ.

ქ. თბილისი, რუსთაველის
30 დეპარტამენტის
უფროსი - ბ. შენგელია

#25
11.11.2009 წ.

გადაწყვეტილება
#01/27/07-2108
09.11.2009 წ.

ქ. თბილისი, რუსთაველის
30 დეპარტამენტის
უფროსი - ბ. შენგელია

#26
12.11.2009 წ.

1) ცვლილება მისამართში:
16.02.2010წ.
#01/27/07-145.
2) ცვლილება მისამართში:
08.10.2010წ.
#2378
3) ცვლილება მისამართში:
23.03.2011წ.;
#5413

gadawyvetileba
#01/23/07-602
28.01.2010w.

q. Tbilisi, rusTavelis
30 departamentis
ufrosi - l. qarqaSaZe

gadawyvetileba
#01/27/07-91
02.02.2010w.

q. Tbilisi, rusTavelis
30 departamentis
ufrosi - l. qarqaSaZe

gadawyvetileba
#01/27/07-95
03.02.2010w.

q. Tbilisi, rusTavelis
30 departamentis
ufrosi - l. qarqaSaZe

#29
04.02.2010w.

cvlileba dabadebis
TariRSi:
19.11.2012w.
#85112

#31
09.02.2010w.

1. cvlileba
misamarTSi:
11.06.2010w.
#01./23/07-3736
2. cvlileba
misamarTSi:
04.02.2011w.
#1949
3. cvlileba
misamarTSi:
14.06.2012w.;
#50135
4. cvlileba
misamarTSi:
14.11.2012w;
#84465

#32
09.02.2010w.

cvlileba
misamarTSi:
11.07.2011w.
#24671

gadawyvetileba
#01/23/07-4571

q. Tbilisi, rusTavelis
30 departamentis
ufrosi - b. Sengelia

#41
30.07.2010w.

1. cvlileba
misamarTSi:
#5162
14.12.2010w.
2. cvlileba
misamarTSi:
#33018
19.08.2011w.
3. cvlileba
misamarTSi.
#31390.
2014 weli, 08 aprili.

gadawyvetileba
#3357

q. Tbilisi, gorgasalis
24 departamentis
ufrosi _ b. Sengelia

#43
17.11.2010w.

cvlileba misamarTSi:
#5084
21.03.2011w.

gadawyvetileba
#15599

gadawyvetileba
#37035

Tbilisi,
gorgasalis 24a
departamentis ufrosi
_ b. Sengelia
Tbilisi,
gorgasalis 24a
departamentis ufrosi
_ b. Sengelia

#45
02.06.2011w

#48
16.09.2011w.

GAgadawyvetileba
#48391

Tbilisi,
gorgasalis 24a
departamentis ufrosi
_ b. Sengelia

#52
24.11.2011w.

ცვლილება მისამართში:
1. №7907
22.02.2012წ.; 2. №33599,
01.05.2017

gadawyvetileba
#5404

Tbilisi,
gorgasalis 24a
departamentis ufrosi
_ b. Sengelia

#53
14.02.2012w.

ცვლილება მისამართში:
№70828
07.09.2012წ.

gadawyvetileba
#9135

q. Tbilisi, gorgasalis
24a departamentis
ufrosi - b. Sengelia

#54
09.03.2012w

გადაწყვეტილება
#20454

ქ. თბილისი,
გორგასალის 24ა
დეპარტამენტის უფროსის
მ.შ. - მ. ცინაძე

#56
21.05..2012w.

brZaneba #159

q. Tbilisi, d.
aRmaSeneblis xeivani me10 km. aRsrulebis
erovnuli biuros
ufrosi – m. sarjvelaZe

#59
26.02.2013w.

brZaneba #173

q. Tbilisi, d.
aRmaSeneblis
xeivani me-10 km.
aRsrulebis
erovnuli biuros
ufrosi–m.sarjvelaZe

#60
01.03.2013w.

brZaneba #457

q. Tbilisi, d.
aRmaSeneblis
xeivani me-10 km.
aRsrulebis
erovnuli biuros
ufrosi–m.sarjvelaZe

#61
15.05.2013

ბრძანება #1088

q. Tbilisi, d.
aRmaSeneblis
xeivani me-10 km.
aRsrulebis
erovnuli biuros
ufrosi–m.sarjvelaZe

#64
09.09.13

1. ცვლილება
მისამართში:
06.08.2012წ.
#63639
2. ცვლილება
მისამართში:
30.05.2013წ.
#39636
3. ცვლილება
მისამართში:
01.10.2015 წ.
#90383

1. cvlileba
misamarTSi
10.12.2014
#
93007

ცვლილება
მისამართში
#7012
28.01.2015

ბრძანება 1793

ბრძანება 563

ბრძანება
სააღსრულებო
საქმიანობის
ლიცენზიის გაცემის
შესახებ, #1237,
30.03.15
(დეს:28981)
ბრძანება
სააღსრულებო
საქმიანობის
ლიცენზიის გაცემის
შესახებ, #1553,
21.04.15
ბრძანება
სააღსრულებო
საქმიანობის
ლიცენზიის გაცემის
შესახებ,
#2797
08.07.2015

q. Tbilisi, d.
aRmSeneblis xeivani
me-10 km. aRsrulebis
erovnuli biuros
Tavmjdomare
ვ,გურგენიძე
q. Tbilisi, d.
aRmSeneblis xeivani
me-10 km. aRsrulebis
erovnuli biuros
Tavmjdomare
ვ,გურგენიძე

#965,

#68
2014 წელი 22
აპრილი
#34118

q. Tbilisi, d.
aRmSeneblis xeivani
me-10 km. aRsrulebis
erovnuli biuros
Tavmjdomare
ი.ბაღათურია

03.04.2015წ.
#71

q. Tbilisi, d.
aRmSeneblis xeivani
me-10 km. aRsrulebis
erovnuli biuros
Tavmjdomare
ი.ბაღათურია

24.04.2015წ.
#34974

q. Tbilisi, d.
aRmSeneblis xeivani
me-10 km. aRsrulebis
erovnuli biuros
Tavmjdomare
ი.ბაღათურია

09.07.2015წ
№ 61445

საქართველოს იუსტიციის
ქ. თბილისი, დავით
სამინისტრო აღსრულების
აღმაშენებლის ხეივანი, მეეროვნული ბიურო
10 კმ. აღსრულების
ბრძანება სააღსრულებო
ეროვნული ბიუროს
საქმიანობის ლიცენზიის
თავმჯდომარე
გაცემის შესახებ № 4225
ი. ბაღათურია.
30.09.2015

ბრძანება
10.03.2016

#67
27.12.2013
წელი
#109310

აღსრულების ეროვნული
ბიურო, ქ. თბილისი,
დავით აღმაშენებლის
ხეივანი მე-10 კმ,
თავმჯდომარე - იოსებ
ბაღათურია

(რეგისტრაციის
ნომერი: 74;
რეგისტრაციის
თარიღი:
05.10.2015წ.)

#29125
22.03.2016

ცვლილება
მისამართში:
#15865
25.11.2014

ბრძანება №5836,
20,12,2016

აღსრულების
ეროვნული ბიურო, ქ.
თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი
მე-10 კმ, თავმჯდომარე
- იოსებ ბაღათურია

#77, 27,12,2016

ბრძანება №21862,
20.03.2017

აღსრულების
ეროვნული ბიურო, ქ.
თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი
მე-10 კმ, თავმჯდომარე
- იოსებ ბაღათურია

№78, 20.03.2017

ბრძანება №2039,
10.05.2017

აღსრულების
ეროვნული ბიურო, ქ.
თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი
მე-10 კმ, თავმჯდომარე
- იოსებ ბაღათურია

№79, 15.05.2017

ბრძანება №4788,
09.10.2017

აღსრულების
ეროვნული ბიურო, ქ.
თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი
მე-10 კმ, თავმჯდომარე
- იოსებ ბაღათურია

№80, 11.10.2017

ბრძანება №880,
28.02.2019

აღსრულების
ეროვნული ბიურო, ქ.
თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი
მე-10 კმ, თავმჯდომარე
- იოსებ ბაღათურია

№81, 4.03.2019

