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4 ივლისი 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა-

ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) მიერ საკუთარი 

სახსრებით და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 

ბიუჯეტით „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის“ 

(კოდი: 07 01 02) ქვეპროგრამიდან გამოყოფილი ასიგნებების 

ფარგლებში, განსახორციელებელი ღონისძიებების/მიმართულებების 

შეთანხმების შესახებ   

 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული 

ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) 2018-2030 წლების სტრატეგიული 

განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

  

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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3. ქ. თბილისში, გლდანის I მიკრორაიონის კორპუს №2ბ-ში მდებარე 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.006.010.01.071) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, გ. ჩიტაიას ქ. №17-ში მდებარე  ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ფართების  (საკადასტრო 

კოდები:  №01.16.06.006.008.01.507; №01.16.06.006.008.01.508) ყოფილი 

საბინაო - სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილის კორპუს №4-ში  (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.06.007.037.01.138) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილის კორპუს №5-ში  (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.06.007.036.01.1466) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ნუცუბიძის მე-2 მიკრორაიონში, ჟღენტის ქუჩა №2ა-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.14.02.016.010.01.522) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

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

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

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

ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი 

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩის №147ა-ს 

მიმდებარედ, 25 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.14.002.089) აუქციონის განსაკუთრებული 

პირობების/შეზღუდვების გაუქმების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს 

- ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ პირს - 

შპს  "კონსალტინგ  გრუპს"  (უფლებამონაცვლე შპს „სითი ბოქსი“, ს/კ 

439402843)   შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებულ იჯარის 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და ვალდებულებების 

შესრულების ვადის გადავადების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონი, წინაუბნის ქ. N13ა, 
წინაუბნის ქ. N9, ტუსკიას ქ. N12, ტუსკიას ქ. N10-ში მდებარე მიწის 
ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 01.10.17.016.013, 01.10.17.016.016, 
01.10.17.016.017, 01.10.17.016.018, 01.10.17.016.020, 01.10.17.016.021, 
01.10.17.016.022) ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2014 
წლის 26 თებერვლის N1087135 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 
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12.                                     სხვადასხვა 15 წთ.

  

 


