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 10 ივლისი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. 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  

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის 

მიერ წყალარინების (საკანალიზაციო) ქსელის მოწყობაზე თანხმობის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ს. ბურდულაძე  

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ელექტროსატრანსპორტო საშუალებების დამტენების განთავსების 

მიზნით, მიწის ნაკვეთების შპს „ქართლიენერჯი“-სთვის (ს/კ 404561568) 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 

ფორმით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

4. „ყოველწლიურ საბაზრო საიჯარო ღირებულებაზე ნაკლები ოდენობის 

საწყისი სარგებლობის საფასურით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ელექტროსატრანსპორტო საშუალებების დამტენების 

განთავსების მიზნით, უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, იჯარის 

ფორმით ელექტრონული აუქციონის წესით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 25 თებერვლის 

№19.203.308 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების მე-3 მიკრორაიონში 

მდებარე 3191 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.10.08.006.651) 

გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 3-ის დასახლების მე-2 მიკრორაიონის 

კორპუსი #38-ის მიმდებარედ არსებული 749 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: #01.19.39.009.099) გაცვლის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 2 აპრილის №19.364.505 და 

2019 წლის 30 მაისის №19.609.792 განკარგულებებით 

გათვალისწინებული ღონისძიების გატარების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილში 

ვეტერინარული კარანტინის დაწესების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 24 მაისის #19.585.772 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. ლომჯარია 
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.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში კულტურული 

მემკვიდრეობის ზოგადი დამცავი ზონის - ისტორიული ლანდშაფტის 

დაცვის ზონის საზღვრის კორექტირების განმხილველი კომისიის 

შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების  შესახებ 

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. 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. „ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლებაში, 

ველოტრეკის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდები: №01.10.06.001.217, №01.10.06.001.216) მრავალფუნქციური 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის №206 განკარგულებით 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

რევიზიის 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 მოწონებაზე უარის შესახებ  

15 წთ.
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მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

14.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


