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25 ნოემბერი 2020 წ.              

                                                                                                        10 სთ.00 წთ.  
 

1. ქალაქ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების 

შესყიდვის ელექტრონული პროცედურების (GEO) დოკუმენტაციის 

მოწონების თაობაზე

15 წთ.

                                                                        მომხს. გ. პაპავა  

 .    .    .  

2. „ქალაქ თბილისის მთავრობის სახელით - ქ. თბილისის მერიის სსიპ -

ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „მაილინ გრუპს“ (ს/ნ 205207364) 

შორის 2011  წლის 9 დეკემბერს გაფორმებულ „ქ. თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით

დაფუძნებული საწარმოების ნაწილის 2018 წლის საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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კომპანიის“ (ს/ნ 202886788) მიმართ ზოგიერთი ღონისძიებების 

განხორციელების შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. „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  

.    .    . 

6.   ქალაქ თბილისში, ჭრელაშვილის ქ. N4-ის მიმდებარედ, 

ქ. წამებულის გამზირის N65-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა  (ნაკვეთი 

038/017, 038/018. საკადასტრო კოდები: N01.17.13.038.049,

N01.17.13.038.040, N01.17.13.038.042) და მიმდებარე 

უფლებადაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების  გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ვახტანგ ნინუას ქუჩა N3-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.12.12.001.396, 

N01.12.12.001.397, N01.12.12.001.109, N01.12.12.001.110,

N01.12.12.001.188, N01.12.12.001.189, N01.12.12.001.190, 

N01.12.12.001.203, N01.12.12.001.202) და მიმდებარე 

უფლებადაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების  გეგმის პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ლეო კვაჭაძის მე-2 შესახვევი N11; სოფელ 

თხინვალაში; ქალაქ თბილისში, ლისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N72.16.23.924, N72.16.23.925, N72.16.15.339, 

N72.16.23.983, N72.16.18.296, N72.16.23.984) და მიმდებარედ 

15 წთ.
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უფლებადაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-

დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, გლდანი-მუხიანისაკენ მიმავალ გზაზე, 

ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში, 

მუხიანის დასახლება, ბაზრობის მიმდებარედ წყალკანალთან; ქალაქ 

თბილისში, შეშელიძის ქუჩისა და მუხიანის დამაკავშირებელი გზის 

მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში, ხევძმარის ქუჩა N1 მიმდებარედ 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.11.13.022.187, 

N01.11.13.002.168, N01.11.13.002.190, N01.11.13.001.080, 

N01.11.13.002.188) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების  გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, მუხიანსა და თემქას შორის დამაკავშირებელი 

გზის მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლება, IV 

მიკრორაიონში, რადიოქარხნის მოპირდაპირე მხარეს, გობრონიძის 

ქუჩა N27-ის მიმდებარედ, არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდები: N01.11.17.005.048, N01.11.17.005.085, N01.11.17.005.087, 

N01.11.17.005.081, N01.11.17.005.115,  N01.11.17.005.025, 

N01.11.17.005.109) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის მოწონების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ნადიკვარის ქუჩა N34-ის მიმდებარედ; ქალაქ 

თბილისში, ოქროყანას დასახლებაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.18.01.002.270) მრავალფუნქციური 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ვ. წილოსანი  

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ლუბლიანას ქუჩა N2/6; ქალაქ თბილისში, 

ლუბლიანას, ჩაჩავასა და ბელიაშვილის ქუჩებს შორის, ნაკვეთი 

09/024-ზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე  (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.02.009.042) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N194-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.011.003) 

მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N81.02.01.770, N81.02.95.412) 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N72.16.17.947) სასწავლო კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების  გეგმის პროექტის მოწონების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 
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16. ,,ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ხეხილ-სანერგე მეურნეობაში, 

ვარკეთილი 3-ის დასახლებაში, IV მიკრორაიონის მიმდებარედ, 

ვარკეთილსა და თბილისის ზღვას შორის არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N81.21.03.030, N01.19.36.014.452, 

N81.21.03.024, N01.19.36.014.449, N81.21.03.027, N81.21.03.029, 

N01.19.36.014.453, N01.19.36.014.454, N01.19.36.014.455, 

N01.19.36.014.456, N01.19.36.014.457, N01.19.36.014.535, 

N01.19.36.014.526, N81.21.03.031) საცხოვრებელი რაიონის 

(საცხოვრებელი უბნები, საზოგაროებრივ-საქმიანი ცენტრები, 

სავაჭრო და სარეკრეაციო ცენტრები, მისი ფუნქციონირებისთვის 

საჭირო სხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტები) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ 

თბილისის მერის 2013 წლის 9 ოქტომბრის N2151 განკარგულებით 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

17. ,,ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N70-ში 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.03.038.040) 

მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრის განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბერს N448 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

18. „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 

.    .    . 

19.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


