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15 აგვისტო 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის ქართული 

ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის“ (ს/კ 202056069) ლიკვიდაციის 

დასრულების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 

განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 

დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ   

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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.    .    .  

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში მცხოვრები 

მოქალაქე იური ოსადჩევისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 

სარგებლობისათვის ქირის საკომპენსაციო თანხის გაცემაზე თანხმობის 

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. დ. კირკიტაძე 

.    .    .  

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-ანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიისათვის“ (ს/ნ 202886788) მთაწმინდის პარკთან 

დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებების განხორციელების დავალების შესახებ    

15 წთ.

                                         მომხს. ი. თავართქილაძე 

 

.    .    . 

6 ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29-ის მიმდებარედ არსებული 

1370 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.10.15.007.114) გამიჯვნის შემდგომ 

ტერიტორიაზე დარეგისტრირებული 960 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

                                         მომხს. ი. თავართქილაძე 

 

.    .    . 

 

7. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანზე, მე-14 კილომეტრზე 

მდებარე 8867 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.72.14.013.662) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, გლდანის მასივში, მე-3 მიკრორაიონის კორპუს №10ა-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.12.004.043) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, სოფელ ნასაგურში, ნაძვების ქუჩა №10-ში (საკადასტრო 

კოდი: №81.08.14.373.01.513) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში არსებული 3873764 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.10.869) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, დაბა წყნეთის მიმდებარედ არსებული 87043 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.012.185) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, დაბა წყნეთში არსებული 12847 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.010.423) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 80187 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.08.860) საზღვრების ფართობის 

შემცირებით კორექტირების შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,თბილისის პარასპორტის 

განვითარების ცენტრის“ (ს/კ 400098443) საკუთრებაში არსებული 

მოძრავი ქონების (ავტომობილები) ელექტრონული აუქციონის 

ფორმით გასხვისების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

                                                                              .    .    . 

15. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის 

საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის №9-34 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების 

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

16. „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 

.    .    . 

17. „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 

.    .    . 

18. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

15 წთ.
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თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის მოწონებისა და „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“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2018 წლის 6 აგვისტოს №18.606.972 განკარგულების 

ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ  

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

19. ქ. თბილისში, გულუას ქუჩა №22/გორგასლის ქუჩა №10-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.05.001.033) 

მრავალფუნქციური კომპლექსის (საცხოვრებელი, სასტუმრო, საოფისე, 

კომერციული) განთავსების მიზნით, განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის 

თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

20.                                  სხვადასხვა 15 წთ.

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


