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12 დეკემბერი 2018 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 

404405960) დათვალიერებისა და სხვადასხვა მომსახურებით 

სარგებლობის ტარიფების დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

2. „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  

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, ხუდადოვის ქუჩა №173-ის კორპუს №4-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.16.09.001.004) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 

206267494) კაპიტალის გაზრდის შესახებ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 404553666) 

კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 31 მაისის №18.361.589 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ა(ა)იპ ,,სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ (ს/კ 404496675) მიერ 

შესრულებულ სამუშაოსთან დაკავშირებით დარჩენილი ღონისძიების 

განხორციელების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

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 შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

8. „ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ს. ცინცაძის ქ. №51-ის მიმდებარედ 

არსებულ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს №224 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე  

.    .    . 
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9. „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 

თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, გაგარინის ქუჩა №10-ში, 

იმედაშვილის ქუჩა №3, №5, №7-ში (საკადასტრო კოდები: 

№01.10.12.021.005; №01.10.12.021.011, №01.10.12.021.001), გაგარინის II 

შესახვევის №6ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.12.021.004) მდებარე 

ავარიული შენობა-ნაგებობის ჩანაცვლების მიზნით, კ-1 და კ-2 

კოეფიციენტების ზღვრული მაჩვენებლების გადამეტებისათვის 

შესაბამისი გარემოებების დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე  

.    .    . 

11.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 
 
 
 
 

 

 

 


