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23 სექტემბერი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 406138291) თანხის 

გამოყოფის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2020 წლის 29 იანვრის N20.117.132 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ (ს/ნ 400085572) 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცებაზე 

თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტოს“ (ს/ნ 405026877) მიერ ზოგიერთი 

ღონისძიების განხორციელების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, ზაჰესში, სამხედრო გზის მეთხუთმეტე 

კილომეტრზე არსებული 4666 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.14.066.084) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის შესახვევი N2-ში (ნაკვეთი N04/012 

საკადასტრო კოდი: N01.12.07.004.012) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N19-ის მიმდებარედ არსებული 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.19.24.004.061.01.500) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, აკაკი ხორავას ქუჩა N19-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.023.01.002) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა 

N6-N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.059.01.004) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მეფუტკრეობის ქუჩა N8-ში 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.13.745.01.002) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ 

თბილისში, ტაბახმელას დასახლებაში, ოქროყანის ტერიტორიაზე 

მდებარე 664 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.15.01.004.029) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 79247კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.08.860) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე, ქ. თბილისში, გლდანსა და ვარკეთილის რაიონებში 

მდებარე შესაბამის ტერიტორიებზე, საცხოვრებელი დანიშნულების 

შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე 

ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, სსიპ  - 

ქონების მართვის სააგენტოსა და  შპს „ანაგი დეველოპმენტი 1“- ს (ს/ნ 

404567713) შორის 2020 წლის 17 მარტს გაფორმებული „უძრავი 

ქონების უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის“ ხელშეკრულებაზე 

დამატებით დასადები შეთანხმების მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოს მიერ გარე რეკლამის გავრცელების განვითარების გეგმის 

შემუშავებასთან დაკავშირებით რიგი ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

15. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

16. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.01.001.396) 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში, ასასვლელ გზასა და ფარნავაზის 

ქუჩის გადაკვეთასთან; ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის 

დასახლებაში, ჰიპერმარკეტ ,,გუდვილის’’ მიმდებარედ; ფარნავაზ 

მეფის გამზირი N1ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდები: N01.10.06.011.083, N01.10.06.011.063) მრავალფუნქციური 

15 წთ.
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კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისში, ავთო ვარაზის I შესახვევი N23, N27-ში, სოფელ 

თხინვალაში, ფერმერთა ქუჩა N109-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N72.16.15.546, N72.16.23.857, 

N72.16.23.856, N72.16.23.981, N72.16.23.982, N72.16.23.219) 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

20.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


