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21 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. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,საქართველოს 

სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაცია” (ს/კ 406208232) დაფინანსების 

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 26 დეკემბრის 

№48.14.972 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე  

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” (ს/კ 202888349) 

საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, 

უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტისთვის გადმოცემისა და შემდგომში ამავე მოძრავი 

ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ 

„მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის“ (ს/კ 

405026877) უსასყიდლოს საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე თანხმობის 

შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. „ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და შერვაშიძის ქუჩას შორის 

მდებარე 900 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.075.025), 

ქ. თბილისში, საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლთა ქუჩაზე 

მდებარე 1817 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.001.108), 

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 

1367 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.007.615), 

ქ.თბილისში, ნუციბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის 

მიმდებარედ, 2173 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.11.001.168),  ქ.თბილისში, წურწუმიასა და ნ.ირბახის ქუჩების 

გადაკვეთაზე არსებული 1000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

01.17.01.050.017) შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ 

404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 

იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 11 

იანვრის №02.16.32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. „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 

.    .    . 
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7. „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 თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

8.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 
 
 
 
 


