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10 აპრილი 2018 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

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

(გაზრდა) შესახებ 

   

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ

ერთეულებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა

რაოდენობის და მათი შრომის ანაზღაურების ოდენობის

შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთავრობის 2018 წლის 31 იანვრის №04.24.127 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ    

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ 
ორგანოებში - რაიონის გამგეობებში შრომითი ხელშეკრულებით 
დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის და მათი შრომის 
ანაზღაურების ოდენობის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 31 
იანვრის №04.25.128 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ   

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მომხს. კ. ლაბუჩიძე 

.    .    . 

4. ქ.თბილისში,  ლიბანის ქუჩა I ჩიხი №2-ში  (საკადასტრო კოდი 

№01.11.03.004.005) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქ.თბილისში, ბორჯომის ქუჩა №10-ში მდებარე უძრავი ქონების 

(საკადასტრო კოდი: №01.13.07.023.067) სახელმწიფოსთვის

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს 

მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფიზიკურ პირთა 

(ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების 

დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესით“ 

გათვალისწინებულ პირთა (ოჯახთა) სიის დამტკიცების 

შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 

წლის 25 დეკემბრის №52.01.1494 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური

განვითარების სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მთავრობასა და

„მულტიპლექს ენერჯი ლიმითედ“-ს (ამჟამად „ჯორჯიან
გლობალ იუთილითიზ“) შორის 2008 წლის 14 მაისს

გაფორმებული შპს „რუსთავწყალკანალის“ 100% წილის, შპს
„მცხეთაწყალკანალის“ 100% წილის, შპს „საქწყალკანალის“ 
100% წილისა და შპს „თბილისის წყლის“ 100% წილის

ნასყიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

15 წთ.
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ვალდებულების ნაწილობრივ დადასტურების თაობაზე  
 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული

პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 4 იანვრის
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი  №E-163-15-6476
ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული

ვალდებულების შესრულების დადასტურების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №103-ში მდებარე 

№1, №2, №3, №4 შენობა-ნაგებობების (საკადასტრო კოდი: 

№01.13.08.005.055) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  -

საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო 

აკადემიური ანსამბლი „რუსთავისთვის“ პირდაპირი განკარგვის 

წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის

გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის 

(ს/კ 400085572) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული 

უძრავი ქონების ნაწილის აუქციონის ფორმით სარგებლობის

უფლებით, იჯარით გაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქ.თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელ მეურნეობაში  მდებარე 

949 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

№01.72.14.012.218) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

15 წთ.
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საკუთრების უფლების გაუქმების შესახებ 

 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 3870689 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.10.869) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    .  

13.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


