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14 ნოემბერი 2018 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული 

ცენტრი იმედისთვის“ (ს/კ 401963666) თანხის გამოყოფის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების „ეკოსერვის ჯგუფის“ 

დაფუძნების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 

2018 წლის 21 თებერვლის №18.8.66 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

4. „ქ. თბილისში, დიდუბე - ჩუღურეთის რაიონში, ახმეტელის ქუჩა N10ა-ში, 

შპს „სამშენებლო კომპანია ახალი სტილის“ საკუთრებაში არსებულ მიწის 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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ნაკვეთებზე, მრავალფუნქციური კომპლექსის (საზოგადოებრივ - 

საქმიანი, სავაჭრო - საყოფაცხოვრებო, საცხოვრებელი და სხვა) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 2008 

წლის 12 თებერვლის N01/120 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

 

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

5. „ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ძევერის, დოესის, კობარეთის და გარე 

კახეთის ქუჩებს შორის არსებული კვარტლის საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 

თებერვლის N28 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებული 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

6. „ქ. თბილისში, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, „ორთაჭალის ტურფას“ 

განაშენიანების პროექტის შესათანხმებლად“ ქ. თბილისის მერიის 

ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 2005 წლის 28 

სექტემბრის N21/614 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

7. „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 

15 წთ.
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კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ  

 

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალას მიმდებარედ (საკადასტრო კოდები: 

N72.16.27.071, N72.16.27.082, N72.16.27.072, N72.16.27.091, N72.16.27.092, 

N72.16.27.078, N72.16.27.076, N72.16.27.086, N72.16.27.075, 

N72.16.27.094,N72.16.27.084, N72.16.27.088, N72.16.27.074, N72.16.27.087, 

N72.16.27.081, N72.16.27.090, N72.16.27.073, N72.16.27.077, N72.16.27.080, 

N72.16.27.085, N72.16.27.079, N72.16.27.083, N72.16.27.093, N72.16.27.089) და 

ქალაქ თბილისში,  სოფელი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

(საკადასტრო კოდი: N72.16.27.101, N72.16.27.100, N72.16.27.098, 

N72.16.27.099, N72.16.27.097) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სააგარაკე - 

დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას N31-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.05.006.118.) განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

10.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 
 
 
 
 
 
 


