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10 ივნისი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,თბილისის განვითარების 

ფონდის“ (ს/კ 404384974)   მიერ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

2020 წლის  ბიუჯეტით გათვალისწინებული „ქალაქის განვითარების 

ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი: 02 10), საკუთარი სახსრების და 

გრანტის ფარგლებში განსახორციელებელი  

მიმართულებების/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020  წლის 15 იანვრის 

№20.28.32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტსა და შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას“ 

შორის „თბილისის მეტროს პროექტთან“ დაკავშირებით ქვესასესხო 

ხელშეკრულების ხელმოსაწერად ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, გიორგი ბერიაშვილის ქუჩა №6-ში (საკადასტრო 

კოდები: №01.19.19.004.033.01.003 და №01.19.19.004.033.01.053) 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში,  მე-3 მასივის, მე-6 

კვარტალის კორპუს №9-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.20.030.010.01.040) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ალექსი გობრონიძის ქუჩა №25ზ-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.11.17.005.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, მინდელის ქუჩა №5-ში, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ცალკეული ფართების 

ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და შპს „ზურგოვანას“ (ს/კ 402027551) შორის 2019 წლის 

პირველ მაისს გაფორმებული „პირობებით 

გამოცხადებული აუქციონის №ე-459-10-23267 ხელშეკრულებით“ 

გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

15 წთ.
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ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

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 მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

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. ა. ბასილაია 

.    .    . 

11. „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. ა. ბასილაია 

.    .    . 

12.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


