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4 ნოემბერი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუზეუმების გაერთიანების“ 

(ს/ნ 402036998) სტრუქტურულ ერთეულებში - მუზეუმებში 

შესასვლელი ბილეთების ფასის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 206198 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.07.888, წინა კოდი: 

№81.01.07.693)  საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ  თბილისში, ტაბახმელაში არსებული 4191 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.02.14.753) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებული 42012 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.02.21.621) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დიდგორში არსებული 1450 კვ.მ

(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.092.513) ქალაქ თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი) 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ  თბილისში, დაბა კოჯორში  არსებულ 578 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №81.01.05.710) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

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

პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, სასყიდლიანი, სარგებლობის 

უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 9 ნოემბრის №42.18.830 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში

სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის

დანერგვის, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 

კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის

გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში

მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის

მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის

ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-82 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

15 წთ.
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონების შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიისთვის“ (ს/ნ 202886788) თანხის გადარიცხვის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №72.16.17.947) საგანმანათლებლო 

დაწესებულების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, გზისკარის ქუჩა №2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №81.05.09.347) საწარმოო და სასაწყობო 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების  გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი №71 (ნაკვეთი 5/6), 

№71ა, მატროსოვის ქუჩა №7-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებსა

(საკადასტრო კოდები: №01.17.12.005.025; №01.17.12.005.008; 

№01.17.12.005.026; №01.17.12.005.024; №01.17.12.005.001; 

№01.17.12.005.006; №01.17.12.005.011) და მიმდებარე

უფლებადაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების  გეგმის პროექტის

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 
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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. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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 მოწონებაზე უარის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


