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13  ნოემბერი 2019 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 ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიისთვის“ (ს/კ 202886788) მის ანგარიშზე არსებული ნაშთის 

გამოყენებაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, მუხაძის ქუჩის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.17.002.114) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისში, გლდანის I მიკრორაიონის კორპუს N3ბ-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.12.006.013) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ვასილ თამარაშვილის ქუჩა №38-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.12.14.104.017) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა №8-ში (ნაკვეთი 05/040, საკადასტრო 

კოდი: №01.19.19.005.040) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა №12-ში  (საკადასტრო 

კოდი: №01.19.23.009.076) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე      

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივის ზემო პლატოს 

კორპუს №42-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.019.010.01.078) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე, ღვინის აღმართსა და დუტუ 

მეგრელის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე 240 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.090.034) და ქალაქ თბილისში, 

ღვინის აღმართი №1-ის მიმდებარედ  არსებული 67 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.090.024) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე 36659 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.142.028) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაზისუბნისა და პეტრე-პავლეს

საქალაქო სასაფლაოებზე ადამიანის ნეშტის დასაკრძალად

განკუთვნილი სასაფლაოს ზონების ახალი საზღვრების შეთანხმების

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” (ს/კ  202888349) 2019 

წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, სტრუქტურის, საშტატო განრიგისა 

და კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების, კომპანიის 

მიერ კაპიტალის 10%-ზე მეტი ღირებულების სამეურნეო 

გარიგებების ნუსხის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილში 

ვეტერინარული კარანტინის დაწესების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის 

15 წთ.
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მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 24 მაისის N19.585.772 

განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

მომხს. ვ. ლომჯარია 

.    .    . 

15. „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 თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

16. „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. ებანიოძე 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


