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13 სექტემბერი 2018 წ.              

                                                                                                           11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,საქართველოს რაგბის კავშირის“ (ს/კ 204874911) 

დაფინანსების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, თბილისის საკონცერტო 

დარბაზის მიმდებარედ, მრავალდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომის 

მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, 

ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის 

გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის 

გამოცხადების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

3. „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შპს „ეკოსერვის 

ჯგუფის“ დაფუძნების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2018 წლის 21 თებერვლის №18.8.66 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, ფონიჭალის მე-3 მიკრორაიონის კორპუს №28-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.18.13.024.017.01.128) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ 

თბილისში, კოსტავას ქუჩა №37ა-ში, ვერის პარკში მდებარე უძრავი 

ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.03.010.089) ა(ა)იპ - „საქართველოს 

ჭადრაკის ფედერაციისთვის“ (ს/კ 203845385) პირდაპირი განკარგვის 

წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის  თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 28 სექტემბრის 

№36.19.696 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

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

უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, იჯარით 

გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

7. შპს ,,მკ დეველოპმენტსა“ (ს/კ 205049712) და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების 

მართვის სააგენტოს შორის 2017 წლის 7 დეკემბერს გაფორმებული 

პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-384-16-21783 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

8. „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  

.    .    . 

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 მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე  

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, წყნეთის სატყეო უბანში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: №01.20.01.010.270; №01.20.01.010.166; 

№01.20.01.010.165; №01.20.01.010.176; №01.20.01.010.167; 

№01.20.01.010.177; №01.20.01.010.335; ფართობი 8009 კვ.მ) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე  

.    .    . 

11.                                  სხვადასხვა 15 წთ.

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


