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3 ივლისი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების 

მართვის გეგმის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

2. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისგან 

გრანტის მიღებასა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას შორის 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვას დაქვემდებარებული 

ხელოვნური ტყეების ბუნებრივ ტყეებად გარდაქმნის მიზნით გრანტის 

ხელშეკრულების გაფორმებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თანხმობის 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.

მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების 

საფასურის დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი №89-ში არსებული 29.99 კვ.მ, 

40.88 კვ.მ და 39.90 კვ.მ ფართობის უძრავი ქონების (საკადასტრო 

კოდები: №01.19.24.008.002.01.536, #01.19.24.008.002.01.535, 

#01.19.24.008.002.01.519) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთის მიმდებარედ არსებული 87 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.154.021) სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივის VI კვარტალის 

კორპუსი №9-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.030.010.01.515) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლებაში, სახლი №2-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.19.15.005.051.01.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს.ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის II კვარტალის კორპუსი №1-ის 

მიმდებარედ არსებული 2027 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

15 წთ.
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№01.17.14.003.707) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ონკოლოგიურ ცენტრსა და ინტენსიფიკაციის გზას 

შორის არსებული 2536 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

0№1.14.16.015.437) პირდაპირი განკარგვის წესით, არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი „წმ. მამა გაბრიელის სახელობის 

პალიატიური ჰოსპისისთვის“ (ს/კ 406084605)  სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ელექტრონული აუქციონის ფორმით, იჯარით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით, იჯარით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილის №65-ის მიმდებარედ არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.21.003.094) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე 

უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

14.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


