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28 ივლისი 2021წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

 

 1. სს „საქართველოს ბანკის“ (ს/ნ 204378869) საქმესთან დაკავშირებით 

რიგი ღონისძიებების გატარების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ხმალაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის 

სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404910833) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 406138291) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა №319-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.12.11.001.005) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, გლდანის მე-7 მიკრორაიონის №22 კორპუსში 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.10.004.024.01.506) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისში, რუსთავის გზატკეცილი №28-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.18.12.010.007.01.040) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისში,  დიღმის მასივში, I კვარტალის №14ა კორპუსში 

(საკადასტრო კოდი: №01.13.04.004.006.01.611) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლებაში, მე-4 კვარტალის  №3ა 

კორპუსში (საკადასტრო კოდი: №01.19.27.007.026.01.035,

№01.19.27.007.026.01.036) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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10. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში,  გორგასალის ქუჩა №28-ში 

(ნაკვეთი №135/9, საკადასტრო კოდი: №01.20.01.135.009.01.500,

№01.20.01.135.009.01.501, №01.20.01.135.009.01.502) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში,  ხოშარაულის ქუჩა №29-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.13.05.004.034.08.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების მე-2 შესახვევის №3-ში 

(საკადასტრო კოდი:  №01.11.05.030.005) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივში, მე-6 

კვარტალის №9 კორპუსში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.20.030.010.01.513) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის შესახვევი №2-ში (ნაკვეთი №04/012,

საკადასტრო კოდი: №01.12.07.004.012) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ქალაქი თბილისი, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა/ქალაქი

თბილისი, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის მიმდებარედ 

არსებული 1150 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.72.14.009.650) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

16. „ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 20000 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.019.184) ააიპ  „აუტიზმის 

კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდისთვის“ (ს/ნ 405079640) 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის 

ფორმით გადაცემის საკითხის საკრებულოსთან შესათანხმებლად 

წარდგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2017 წლის 19 ივლისის №26.13.522 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან 

ა(ა)იპ  „აუტიზმის კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდის“ (ს/ნ

405079640)  გათავისუფლების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ  თბილისში, გლდანის რაიონში   არსებული 3503347 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.43.512) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, ოქროყანა ზონა „ა“ ნაკვეთში (03/052) არსებული 

2584 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.15.07.003.052) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების,  ქალაქ თბილისში, ოქროყანა ზონა „ა“ ნაკვეთში 

(03/042) არსებულ 29 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: №01.15.07.003.500, წინა კოდი: №01.15.07.003.042) და ქალაქ 

თბილისში, ოქროყანას დასახლება, „ა“ ზონა, კოტეჯი №14-ში 

არსებულ 702 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ შენობა-

ნაგებობა №1-ზე (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.083) და ამავე 

მისამართზე I სართულზე არსებულ 82.21 კვ.მ ფართზე (საკადასტრო 

კოდი: №01.15.07.003.083.01.001) ქალაქ  თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის  საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, წმინდაწყლის ქუჩა №1-ში, 

წმინდაწყლის ქუჩა №9-ში, წმინდაწყლის ქუჩა №11-ში, 

წმინდაწყლის ქუჩა №13-ში, წმინდაწყლის ქუჩა №15-ში, 

წმინდაწყლის ქუჩა №17-ში, წმინდაწყლის ქუჩა №17ა-ში; სოფელ 

აგარაკში, წყაროს თავთან, ლისზე, სოფელ აგარაკში, სოფელ 

15 წთ.
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აგარაკში, მცხეთაში, სოფელ აგარაკში წყაროს თავთან არსებულ 

მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: №72.16.09.762, №72.16.09.761, 

№72.16.09.715, №72.16.09.700, №72.16.09.698, №72.16.09.849, 

№72.16.09.848, №72.16.09.850, №72.16.09.165, №72.16.09.845, 

№72.16.09.681, №72.16.09.710, №72.16.09.653, №72.16.09.655, 

№72.16.09.697, №72.16.27.059, №72.16.27.146, №72.16.27.145, 

№72.16.27.144, №72.16.27.005) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი 

ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისში, შალვა გოგიძის ქუჩა №9, ჩაჩავას ქუჩა №2-4-6-8-10 

(ნაკვეთი 4/60),  აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა №102, აკაკი ბელიაშვილის 

ქუჩა №100, №100ა მიმდებარედ  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: №01.13.02.004.169, №01.13.02.004.121,

№01.13.02.004.020, №01.13.02.004.154) მრავალფუნქციური 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე ქართველიშვილის ქუჩა №4, ქალაქ 

თბილისში, ზემო ალექსეევკას დასახლებაში, კახეთის გზატკეცილსა 

და სამგორის ქვემო მაგისტრალურ არხს შორის არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.16.003.383) სასაწყობე 

შენობების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

22. ,,ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გელოვანის გამზირი 

№4ა-ში შპს ,,დაკიდებული ბაღების’’ საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე, მრავალფუნქციური კომპლექსის (მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლები, სავაჭრო-საყოფაცხოვრებო, საოფისე და 

სხვა) განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ 

ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო 

სამსახურის 2007 წლის 21 დეკემბრის №03/1540 ბრძანებით 

შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული პროექტის  მოწონების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისში, სოფელ ზემო ლისზე, ქალაქ თბილისში,  ქვემო 

ლისი, ჭაბურღილთან არსებულ მიწის ნაკვეთებსა  (საკადასტრო 

კოდი: №72.16.18.911, №72.16.18.352, №72.16.18.912, №72.16.18.913, 

№72.16.18.358, №72.16.18.088-ის ნაწილი) და მიმდებარედ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისში, სოფელ ფონიჭალაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №81.05.09.346) საწარმოო და სასაწყობო 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

25. „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 

.    .    . 

26. „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 

.    .    . 
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27.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


