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22 მაისი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის 

განვითარების ფონდისთვის“ (ს/კ 404384974) 2018 წლის 26 მარტს 

დადებული უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულებაში 

ცვლილებების განხორციელებაზე თანხმობის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ (ს/კ 

402008046) მომსახურების ტარიფების  შეთანხმების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

3. „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 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო 

სამსახურის მიერ გრიგოლ ორბელიანის რეაბილიტირებული მოედნის 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ტერიტორიაზე  დახმარების გამოძახების სტაციონალური სადგურების 

მონტაჟის და მომსახურების თაობაზე 

მომხს. ნ. ჭონქაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო 

სამსახურის მიერ ვილნიუსის სახელობის სკვერის ტერიტორიის ვიდეო 

სამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვის, დახმარების გამოძახების 

სტაციონალური სადგურების მონტაჟის და მომსახურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ნ. ჭონქაძე  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების IV მიკრორაიონის 

კორპუს №2-ში მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ცალკეული ფართების ყოფილი საბინაო-

სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი 

უფლებამონაცვლეებისათვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში,  წულუკიძის ქუჩა კორპუს №23ა-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.17.10.007.019.01.506 და №01.17.10.007.019.01.507) მდებარე 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების (საკადასტრო კოდები: N01.11.09.001.053, N01.11.09.001.158, 

N01.11.09.001.132, N01.11.09.001.178) არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისთვის“ 

(ს/კ 201990079) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში  მდებარე 827 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.17.297) საზღვრების ფართობის 

15 წთ.
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შემცირებით კორექტირების შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში  მდებარე 110473 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.07.427) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

ეროვნული სასახლის“ (ს/კ  404494980) საკუთრებაში არსებული 

მოძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით განკარგვის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „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. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, სოფელ ზურგოვანში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N01.72.14.005.056, N01.72.14.014.868) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძე - ვაშლიჯვარის დამაკავშირებელი გზის 

მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 

N01.10.18.006.151, N01.10.18.011.076, N01.10.18.006.112, N01.10.18.006.153) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 
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.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, ხევძმარის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.13.001.117) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

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.ა. ტოგონიძე  

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.014.882, 

№01.72.14.014.883) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, თემქის დასახლების X კვარტალის კორპუსი №32-ის 

მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 

№01.12.02.014.019, №01.12.02.014.079, №01.12.02.014.125, 

№01.12.02.014.119) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების მოწონებაზე უარის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისში, შატბერაშვილის ხევი №19-21-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთისთვის (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.060.045, ნაკვეთი N60/45) 

დაუმთავრებელი მშენებლობის ფარგლებში მიწის ნაკვეთის 

განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) ზღვრული 

მაჩვენებლების გადამეტებისათვის შესაბამისი გარემოებების 

დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 



 
 

 - 5 - 

 

 
 

20.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


