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20 ივნისი 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  100%‐იანი  წილობრივი 

მონაწილეობით  დაფუძნებული  შპს  „თბილისის  სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის გაზრდის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ  თბილისის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში  სატრანსპორტო 

საშუალებების  პარკირების  ადგილების  განსაზღვრის  შესახებ“  ქალაქ 

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2017  წლის  8  თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. მუსიკის ფესტივალის ,,Tbilisi Open Air” M3 კატეგორიის ავტობუსებით 

მომსახურების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, „ავტოვაზის“ მიმდებარედ 

არსებული 10034 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

#01.19.18.003.050) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლო საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, საქალაქო სასამართლოს მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 27 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.034.999) და ქ. თბილისში, 

ინტენსიფიკაციის ქუჩაზე მდებარე 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.16.015.292) შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისისთვის“ (ს/კ 

205129617)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და რომან 

აბრამიშვილს შორის 2017 წლის 28 ნოემბერს გაფორმებული 

,,უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების 

შესრულების დადასტურების თაობაზე 

 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, მუხიანის IV მიკრორაიონში, რადიოქარხნის 

მოპირდაპირე მხარეს არსებული 473 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.17.005.080) საზღვრების ფართობის 

შემცირებით კორექტირების  შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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 მოწონების შესახებ      

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი  

.    .    . 

11.   სხვადასხვა 15 წთ.

  

 

 

 

 


