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 31 ივლისი 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 ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში 

მოსახლეობის  მიწისქვეშა  ელექტროტრანსპორტით  (მეტრო) 

გადაადგილების  ხელშეწყობის  მიზნით,  სამუშაო  დროის 

გახანგრძლივების შესახებ   

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 

დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდიდან ქვეპროგრამისათვის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა 

პარკირების რეგულირება“ (კოდი 01 02 04) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის  გლდანი-ნაძალადევის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 400085572) თანხის 

გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ათივე რაიონში გარე 

ვაჭრობის მოწყობისთვის საჭირო ტერიტორიების გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის მიერ 

წყალარინების (საკანალიზაციო) ქსელის მოწყობაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ს. ბურდულაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, მარჯანიშვილის ქ. №16, კორპუს №3-ში არსებული 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.13.08.007.020.01.028) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. შპს „გუდაური სქი რესორტის“ (ს/კ 204576066) მიმართ გასატარებელი 

ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის-ქონების მართვის სააგენტოს 2018 წლის 17 ოქტომბრის 

პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-428-26-22761 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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10. ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე  99 კვ.მ უძრავ 

ქონებაზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.08.641) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, II მიკრორაიონის I 

კვარტალის მე-8 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №01.14.01.007.268,  ფართობი: 16078.00 კვ.მ) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის   პროექტის მოწონების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ც. დადიანის ქ. №263-ში, ზედაზნის ქუჩა №4 

კორპუსის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდები: №01.12.11.037.023, 

№01.12.11.037.019, №01.12.11.037.075, №01.12.11.037.076, 

№01.12.11.037.020, №01.12.11.037.100, №01.12.11.037.065, საერთო 

ფართობი: 13 358 კვ.მ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების  თაობაზე

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

13. „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 

.    .    . 

14. „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 

.    .    . 
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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“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2019 წლის 16 ივლისის №19.779.1032 განკარგულებაში 

ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


