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30 აგვისტო 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  
 

1. პროექტის  „საქართველო საპატიო სტუმრის სტატუსით ბრისტოლის 

მოკლემეტრაჟიანი და ანიმაციური ფილმების ფესტივალზე (Encounters 

Short Film and Animation Festival)” განსახორციელებლად შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების  „FILM ASYLUM“ (ს/კ 404977352) 

დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ.

                                                                 მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ალოიზ მიზანდარის 

სახელობის N1 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ  203860795) საკუთრებაში 

არსებული მოძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით 

გასხვისების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .   . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, პირდაპირი 

განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემისა და შემდგომში ამავე 

მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის 

ჯგუფისთვის“ (ს/კ 404553666) უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 

თაობაზე თანხმობის  შესახებ 
 

                             მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით, იჯარით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

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

უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, იჯარით 

გადაცემის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .   . 

6. ქალაქ თბილისში,  ტვიშის ქუჩა №1, №3, №5, №7, №9 - მესხეთის ქუჩა 

№76-№78-ში (უბანი №3)  (საკადასტრო კოდი: №01.17.09.012.002) 

მდებარე უძრავი ქონების გამიჯვნისა და  სსიპ საჯარო რეესტრის 

ეროვნულ სააგენტოში ცალ-ცალკე საკადასტრო ერთეულებად 

რეგისტრაციაზე თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ.

                                          მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ლუბლიანას ქუჩა №21-ის მიმდებარედ არსებული 

2000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.13.01.007.064) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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8. ქალაქი თბილისი, გლდანის I მიკრორაიონი, კარტოგრაფიული 

ფაბრიკის მიმდებარედ/ქალაქი თბილისი, ფორე მოსულიშვილის ქუჩა 

№1/ქალაქი თბილისი, გლდანის I მიკრორაიონი, კარტოგრაფიული 

ფაბრიკის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.015.174)  და 

ქალაქი თბილისი, ფორე მოსულიშვილის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.12.015.130) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

                                                                    მომხს. ა. ტოგონიძე  

.    .    . 

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. ა. ტოგონიძე 

.    .   . 

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  შესახებ 

 

15 წთ.

                             მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .   . 

11.                                  სხვადასხვა 15 წთ.

  

 


