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6 ივნისი 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  

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

(გაზრდა) შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

2016 წლის წლიური ბალანსების დამტკიცების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

3. 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 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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4. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/კ 204526352) თანხის  გამოყოფის 

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  კრწანისის  რაიონში 

რეგისტრირებული  მოქალაქე  ლამზირა  ცისკარავასათვის  (პ/ნ 

62004008880) დროებითი  საცხოვრებელი  ფართით  სარგებლობისათვის 

ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ლ. ჯაფარიძე 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების 

მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

მოსახლეობისათვის დახმარების და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახლად 

შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალმომარაგების სისტემის 

მოწესრიგების მიზნით მოსახლეობისათვის დახმარების გაცემის 

პირობების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2017 წლის 26 დეკემბრის №48.55.1013 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის  თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. დ. კირკიტაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

ელექტრონული აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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8. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  100%‐იანი  წილობრივი 

მონაწილეობით  დაფუძნებული  შპს  „თბილსერვის  ჯგუფის“  (ს/კ 

206267494) კაპიტალის ცვლილების (შემცირება) შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  100%‐იანი  წილობრივი 

მონაწილეობით  დაფუძნებული  შპს  „ქ.  თბილისის  №3  სამკურნალო 

პროფილაქტიკური  ცენტრის”  (ს/კ  202051670)  2018  წლის 

ხარჯთაღრიცხვის გეგმის (ლარებში), საშტატო განრიგისა და კომპანიაში 

დასაქმებულთა თანამდებობრივი  სარგოს,  კომპანიის  მიერ  კაპიტალის 

10%‐ზე  მეტი  ღირებულებების  სამეურნეო  გარიგებების  ნუსხის 

შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მერიასა და შპს „აპოლო გ.ს“-ს (ს/კ 202430468) შორის 
2009 წლის 13 აგვისტოს (სანოტარო მოქ. რეგ. №090394425), 2009 წლის 
18 დეკემბერს (სანოტარო მოქ. რეგ. №090870422) და 2010 წლის 29 
ოქტომბერს გაფორმებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული 

საპრივატიზებო პირობის შეცვლის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, დაბა წყნეთში არსებული 93653 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.145.029) საკადასტრო 

საზღვრების ცვლილების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, ხერგიანის ქ. №2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: №01.11.11.027.041 და №01.11.11.027.042) ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციების 

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. „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 

.    .    .  

14.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


