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22 მარტი 2018 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის

განვითარების ფონდისთვის“ (ს/კ 404384974) ქ. თელავში, 

ნადიკვარის ქ. №13-ში (საკადასტრო კოდი: №53.20.42.250) 

მდებარე სს ,,კახეთის“ (ს/კ 231165556) საკუთრებაში არსებული

უძრავი ქონების შპს ,,მ2 ჰოსპიტალიტიზე“ (ს/კ 404499440)

გასხვისებაზე თანხმობის  შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 404553666) კაპიტალის ცვლილების

(გაზრდა) შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული ასიგნებებების გადანაწილების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების

დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქალაქ თბილისის 

გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ 

(ს/კ 400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

6. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის

„მთასვლელთა საერთაშორისო ასოციაციის“ (ს/კ 204431392) 
დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

7. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

8. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

15 წთ.
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მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ 

 

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

9. ქ.თბილისში, სოფელ ზემო ლისზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №72.16.18.847, ფართობი 7100 კვ.მ) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

10. ქ.თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.034.753, 8854.00 კვ.მ) სავაჭრო 

ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

11. „შპს „Dechert Georgia“-ს (ს/კ 404423147), საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირს - სახელმწიფო ქონების 

ეროვნულ სააგენტოს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობასა და შპს „ჯორჯიან გლობალ უთილითს“ 

(GEORGIAN GLOBAL UTILITIES LTD) (კომპანიის ნომერი: 

1425971) შორის გასაფორმებელი ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის პროექტის მოწონების თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქ.თბილისში, მიცკევიჩის ქ.№29-29ა-ში მდებარე უძრავი ქონების

(საკადასტრო კოდი: №01.10.14.015.025) გამიჯვნის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ფიზიკურ 

პირს - გიორგი გორგაძეს (უფლებამონაცვლეები: ლაშა ჩიხორია 

და გიორგი ბლიაძე) შორის 2015 წლის 2 ივნისს გაფორმებული 

პირობიანი აუქციონის №ე-269-40-15223 ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული აუქციონის პირობის შესრულების 

დადასტურების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „ჯაზვეს“ (ს/კ 404411427) 

შორის 2012 წლის 17 იანვარს გაფორმებული „ქ. თბილისის

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი

ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობის 

შესრულების დადასტურების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქ.თბილისში, სოფელ დიღომში (ნაკვეთი 42/110-ში) მდებარე 1144
კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 
№01.72.14.042.110) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკუთრების უფლების გაუქმების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    .  

16.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 


