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13 ივნისი 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის 

სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) მიერ სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მშენებლობისათვის 

მოსამზადებელი ღონისძიებების განხორციელების 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 აღზრდის 

დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

3. შპს „თბილსერვის ჯგუფისათვის“ ქ. თბილისში, რ. ჰოლბრუკის ქუჩა 

№6ა-ს ტერიტორიის დასუფთავებისთვის საჭირო სამუშაოების 

შესრულებისა და ტერიტორიის ნარჩენების შეგროვების კონტეინერებით 

უზრუნველყოფის დავალების შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაბუჩიძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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4. პროექტის „თბილისური ეზოს ფესტივალი 2018“  განსახორციელებლად 

შპს „მაზერარტის“ (ს/კ 404532886) დაფინანსების შესახებ   

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული 

ცენტრის" (ს/კ 404502515) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

(ტრენაჟორები) ელექტრონული აუქციონის ფორმით გასხვისების 

თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

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

უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი, 

სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 

შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, გარდაბნის გზატკეცილი №24ა-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.33.021.028) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

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

2018  წლის ბიუჯეტის, საშტატო განრიგისა და კომპანიაში 

დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცებისა და 

კომპანიის მიერ კაპიტალის 10%-ზე მეტი ღირებულების სამეურნეო 

გარიგებების დადებასთან დაკავშირებით დავალების გაცემის შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 22 

თებერვლის №18.29.99 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. „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  

.    .    . 

10. „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 მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: №№ 81.02.27.048,  81.02.27.055,  81.02.27.056, 

საერთო  ფართობი 5901 კვ.მ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

12.   სხვადასხვა 15 წთ.

  

 


