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31 მაისი 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „თბილისის საბავშვო ბაგა- ბაღების  მართვის 

სააგენტოს“  (ს/კ  404905475)  მიერ საბავშვო ბაგა-ბაღების დაფუძნების 

თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის 

სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) მიერ სკოლამდელი სისტემის მართვისა და 

განვითარების პროგრამის ფარგლებში ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

გაუმჯობესების ღონისძიებათა განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

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

(გაზრდა) შესახებ  

 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების 

ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 26 დეკემბრის №48.14.972 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,ეროვნული სკრინინგ-ცენტრისათვის“ (ს/კ 

202442730) თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერიცული) 

იურიდიული პირის „ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის“ (ს/კ 202442730) 

მიერ გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯებისა და შესაძენი საწვავის 

ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 14 თებერვლის №06.26.181 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონში ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების  განვითარებისათვის  არსებითი  მნიშვნელობის  მქონე 

ინფრასტრუქტურული  სამუშაოების  სახეობების  განსაზღვრის თაობაზე 

თანხმობის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაბუჩიძე 
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.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ფონიჭალის დასახლებაში, მე-3ა მიკრორაიონის კორპუს 

№3-ში (საკადასტრო კოდი:  №01.18.13.021.001) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩა №133ა-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.17.14.002.189) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის 

გამოცხადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 404553666) 

კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 

  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/კ 202886788) სარგებლობაში და საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი, 

სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 

შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა მოძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, 

ფოთის, სამტრედიის, ცაგერის, ვანისა და ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტებისთვის გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, გობრონიძის ქუჩაზე მდებარე 267 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: #01.11.13.002.165) და გობრონიძის ქ. #9-ის 

მიმდებარედ არსებული 522 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

#01.11.13.002.201) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ -  „112“-ისთვის 

ქ.თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.18.009.151) განსაზღვრული უძრავი ქონების უსასყიდლო 

უზუფრუქტით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 

წლის 18 ოქტომბრის №26.53.1237 დადგენილებაში  ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-

39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების 

15 წთ.
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თაობაზე 

 

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

 

.    .    .  

17.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


