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7 ნოემბერი 2018 წ.              

                                                                                                          11 სთ.00 წთ.  
 

1. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ (ს/კ 400085572) სტრუქტურული 

ერთეულების მომსახურების სატარიფო ნუსხის შეთანხმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,ქ. თბილისის მერიის ა. მიზანდარის სახელობის №1 

ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 203860795) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის გაზრდის შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

5. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  წილობრივი  მონაწილეობით 

დაფუძნებული  საწარმოების  2017  წლის  საფინანსო‐ეკონომიკური 

საქმიანობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

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

2018  წლის ბიუჯეტის, საშტატო განრიგისა და კომპანიაში 

დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მერიასა და კორპორაცია „პარტნიორები საერთაშორისო 

განვითარებისათვის“ საქართველოს წარმომადგენლობას“ (ს/კ 236097326) 

შორის 2009 წლის 21 ოქტომბერს გაფორმებული „ქ. თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით 

(სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის N090659695) გათვალისწინებული 

ვალდებულებების  შესრულების დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. „ქ. თბილისში, ვაკე - საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის 

საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.07.003.056) საუნივერსიტეტო 

დასახლების (საცხოვრებელი ბლოკები, სპორტული მოედნები, ღია 

ავტოსადგომები, საზოგადოებრივი და საინჟინრო ინფრასტრუქტურა) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- 

თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2013 წლის 26 მარტის N575225 

ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

9.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


