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9  ოქტომბერი 2019 წ.              

                                                                                                      14 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის 

ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, 

ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების 

შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 

დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციაპლიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფისთვის“ (ს/კ 

206267494) დავალების მიცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

N06.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირი ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრისთვის“  (ს/კ 

404502515) თანხის გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. პროექტის „Touch“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისი სტარტაპ ბიურო“ 

(ს/კ 404565886) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. პროექტის „ხედი სასტუმრო საქართველოდან” განსახორციელებლად 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

„შემოქმედებითი გაერთიანება ლაბას’’  (ს/კ 406084268)   დაფინანსების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ელეფთერ ანდრონიკაშვილის I შესახვევის N47-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.03.011.002)  მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში,  სერგეი ესენინის ქუჩა №31 მიმდებარედ არსებულ 

287 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.17.011.217) ქალაქ 

თბილისის თვითმმართველი ერთეულის (მუნიციპალიტეტი) 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

9. „ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონში, თვალჭრელიძის ქ. N2-ში 

არსებულ  N009/023 მიწის ნაკვეთზე სავაჭრო კომპლექსის ასაშენებლად 

მომზადებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

შეთანხმების შესახებ“ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2012 

წლის 30 იანვრის N01/211 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

10. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

11. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

12.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


