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7 მარტი 2018 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

 

1. „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. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

2. „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 თქმის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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3. ქ. თბილისში, ლისზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო

კოდები: №72.16.20.082; №72.16.20.065; №72.16.20.061; №72.16.20.083; 

№72.16.20.067) სასტუმროს განაშენიანების რეგულირების გეგმის

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, დიდგორში არსებულ მიწის

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.092.812;

№01.72.14.092.815; №01.72.14.092.827; №01.72.14.092.82; 

№01.72.14.092.356; №01.72.14.092.083; №01.72.14.092.084;

№01.72.14.092.091) სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი

სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი

დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის ქუჩასა და

ინტენსიფიკაციის გზას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე

(საკადასტრო კოდები: №01.14.15.001.300; №01.14.15.001.299; 

№01.14.15.001.357; №01.14.15.001.358; №01.14.15.001.359;

№01.14.15.001.356) განაშენიანების რეგულირების გეგმის

კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, კუს ტბის მიმდებარედ არსებულ

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.12.001.012; 
№01.14.12.001.011; №01.14.13.013.008; №01.14.12.001.005; 
№01.14.12.001.004; №01.14.12.003.050; №01.14.12.003.051; 
№01.14.12.003.103; №01.14.12.003.145; №01.14.12.003.100; 
№01.14.12.003.109; №01.14.12.001.003; №01.14.12.003.102; 
№01.14.12.003.071; №01.14.12.001.007; №01.14.13.013.003; 
№01.14.13.013.001; №01.14.12.001.010; №01.14.12.001.002; 
№01.14.13.014.005; №01.14.13.014.004; №01.14.13.014.001) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების

15 წთ.
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მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ 

 

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, რგინიგზის სადგურ „ლილოს“ მიმდებარედ

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.003.089) 

საწარმოო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ძიუდოს ეროვნული 

ფედერაციის“  (ს/კ 204889282) დაფინანსების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის“ 

(ს/კ 202903153) დაფინანსების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისთვის -

„ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური

სპორტული ცენტრის“ (ს/კ 400085572), ქ. თბილისის მერიის

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი  იმედის (ს/კ 401963666), „ისანი-

სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ (ს/კ 406138291), 

„ჩოგბურთის განვითარებისა“ (ს/კ 404443456) და „ვ. კაჭარავას

სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული

15 წთ.
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ცენტრისათვის“ (ს/კ 404408066) თანხის გამოყოფის  თაობაზე 

 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ

206267494) კაპიტალის ცვლილების (შემცირება) შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლების I მიკრორაიონის კორპუს №1-

ში, გლდანის  I მიკრორაიონის კორპუს #22ა-ში, ნუცუბიძის II 

მიკრორაიონში, ჟღენტის ქ. #2ა-ში,  ანგია ბოჭორიშვილის 

ქ. #6-ში მდებარე უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილის II ჩიხის #1 და #3-ში 

(ნაკვეთი #5/42, საკადასტრო კოდი: #01.14.08.005.042) მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების 

გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის 

მოსაკრებლის გადახდის განწილვადებასთან დაკავშირებით 

შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    .  

14.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 


