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26 სექტემბერი 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს 

თანამშრომელთა ფულადი ჯილდოს ფონდის,   შესაძენი საწვავისა და 

გასაწევი  საკომუნიკაციო  ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე 

თანხმობის შესახებ   

 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის 

მიერ ახალი წყალსადენი ქსელის მოწყობაზე თანხმობის შესახებ     

 

15 წთ.

მომხს. კ. გულედანი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, წყალსადენის 

ტერიტორიის მიმდებარედ, „შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობის შესახებ“ ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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4. ქალაქ თბილისში, გლდანის I მიკრორაიონის კორპუს №15-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.12.007.013) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, რეხის ქ.№6-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.16.08.004.068) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის ქ. კორპუსი №29-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.20.009.003.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის IV მიკრორაიონის  მე-2  კვარტალის  №7 

კორპუსის მიმდებარედ არსებული 2244 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.07.024.078) საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. სს ,,თიბისი ბანკისთვის“ (ს/კ 204854595) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 

ფორმით გადაცემის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს ,,თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) საკუთრებასა და სარგებლობაში არსებული 

ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ გადაცემის 

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. 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 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” (ს/კ 202888349) 

საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, 

იჯარით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ  რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის 

მიერ  წყალშემკრების მოწყობის სამუშაოს შესყიდვაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. გვარამია 

.    .    . 
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14. „ქ. თბილისში, სამგორის რაონში, კაიროს ქ. №81-ის მიმდებარედ 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.22.011.012) 

სამეურნეო და საწარმოო ობიექტების განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული  პროექტის მოწონების 

თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე  

.    .    . 

15.                                  სხვადასხვა 15 წთ.

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


