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22  იანვარი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/კ 204526352 ) თანხის გამოყოფის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) მიერ მოძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ,,ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბეჟან კალანდაძის N3-ში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ’’ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის 

N211 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებული  პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, სანაპიროს ქუჩა N12-ის, საქანელას ქუჩა N23-ის, 

საქანელას ქუჩის მიმდებარედ, მ. ჯავახიშვილის ქუჩა N11-ის (ვერის 

აღმართი, ყოფილი ელბაქიძის ქუჩა), სასწრაფო სამედიცინო სადგურის 

მიმდებარედ, საქანელას ქუჩა N20-ის მოპირდაპირედ არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: NN01.15.04.003.024, 01.15.04.003.042, 

01.15.04.003.044, 01.15.04.003.045, 01.15.04.003.005, 01.15.04.003.008, 

01.15.04.003.013) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის მოწონების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N81.02.97.315, N81.02.96.137) 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

6. „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 

.    .    . 

7. „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 

.    .    . 
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8. „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 

.    .    . 

9. „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 

.    .    . 

10.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


