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1 ნოემბერი 2017 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და 

მონიტორინგის საქალაქო სამსახურისათვის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არქიტექტურულ-სამშენებლო 

საქმიანობაში ნებართვის გაცემის პროცედურებზე მიმდინარე 

მონიტორინგისა და შემდგომი კონტროლის ღონისძიებების 

განხორციელებაზე უფლებამოსილების მინიჭებისა და შესაბამისი 

პროცედურების დამტკიცების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ბ. გიორგიძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

106.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის 

№50.14.1060 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის 

ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ 

თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული 

ცენტრისთვის“  (ს/კ 400085572) თანხის გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის 

ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ 

თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული 

ცენტრისთვის“  (ს/კ 400085572) მომსახურების ფასებისა და 

ტარიფების შეთანხმების თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

6. ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში არსებული 2240 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: #01.19.30.011.002) სსიპ - საქართველოს 

სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის 

(ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და 

შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №26-38-ის  მიმდებარედ 

არსებული 286 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 

№01.16.05.025.015) 23 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  იულია 

15 წთ.
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იორდანიშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 

უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

8. ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა №2-20-ის  (ნაკვეთი 31/048) 

მიმდებარედ არსებული 1492 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.11.031.048) 19 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  შპს „მონ 

კაფესთვის“  (ს/კ 404523011) პირდაპირი განკარგვის წესით 

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

9. ქ.თბილისში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა №19ა-ს  მიმდებარედ 

31 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.34.002.189)  შპს 

„ყავის სახლი - ქენინგჰოლისთვის“ (ს/კ 201949767) პირდაპირი 

განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 

გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10 ქ.თბილისში, მოსეშვილის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ 8 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.002.044) შპს „ასორტი-

ვერესთვის“ (ს/კ 404880474) პირდაპირი განკარგვის წესით 

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

11. ქ.თბილისში,   ჯანჯღავას შესახვევი I, №14-ის მიმდებარედ, 505 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთი 03/027, საკადასტრო კოდი: 

№01.11.05.003.027) საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების 

შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქ.თბილისში, სოფელი დიღმის ტერიტორიაზე მდებარე 2917357 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.092.877) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

13. ქ.თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის 

მდებარე 217 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთი 01/298, 

საკადასტრო კოდი: №01.14.15.001.317) საზღვრების   ფართობის 

შემცირებით კორექტირების  შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 3876633 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.14.442) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქ. თბილისში, სოფელ შინდისში მდებარე 2347 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.09.816) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების გაუქმების შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  
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.    .    .  

16.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 
 

 


