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28 აპრილი 2022 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის

რეზერვუარის (თბილისის წყალსაცავი) სანიტარიული დაცვის

ზონის დადგენისა და მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 

ოქტომბრის N64-103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი  

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელოვნების სკოლისა და

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ.თბილისის მერიის სერგო

ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე

ხელოვნების კოლეჯისთვის“ (ს/ნ 202887395) თანხის გამოყოფის

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის

მიერ წყალარინების (საკანალიზაციო) ქსელების სარეაბილიტაციო

სამუშაოზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. კ. სამხარაძე 

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისში, ნუშის ქუჩის მე-2 ჩიხი N2-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.17.006.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების მე-2 შესახვევი N1-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.05.030.006.01.544) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, მე-3 მასივში, მე-8 კვარტლის კორპუს N12-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.20.025.007.01.004) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, ვაგზლის ქუჩა N57-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.18.13.016.003.04.505) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.19.005.018.01.002) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ წინუბანში, იალნოს ქუჩა N9-ში

(საკადასტრო კოდი: N81.08.09.513.05.500) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N10-ში მდებარე 81.30 კვ.მ

(საკადასტრო კოდი: N01.11.05.036.076.01.01.023) და 44.80 კვ.მ უძრავი

ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.036.076.01.01.032) პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. ქალაქ  თბილისში, დაბა კოჯორში  არსებული 199805 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.07.888) საზღვრების

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებული უძრავი 

ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.008.074.02.100) 

სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

13. „ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქ. N88-90-ის მიმდებარედ არსებული 54 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.04.008.341) მარიამ

ჭუბაბრიასთვის იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით

გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთავრობის 2019 წლის 3 დეკემბრის N19.1261.1597 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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14. „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 

.    .    . 

 

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

მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

16. ,,ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღომი

საცხოვრებელ რაიონში, (ნაკვეთი N003/001), დიდი დიღმის

მიმდებარე ტერიტორიაზე (ნაკვეთი N03/006) არსებულ მიწის

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.10.07.003.356, 

N01.10.07.003.074, N01.10.07.003.359, N01.10.07.003.372, 

N01.10.07.003.058, N01.10.07.003.344) საცხოვრებელი უბნის

(საუნივერსიტეტო დასახლების) განაშენიანების რეგულირების

გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის

მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის

არქიტექტურის სამსახურის 2014 წლის 18 ივლისის NN1360523 

ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის

კორექტირებული პროექტის  მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

17. ,,ქ.თბილისში, დიდგორის რაიონში, ტაბახმელაში, ოქროყანის

ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.15.01.004.004), მრავალფუნქციური კომპლექსის

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების

შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 12 ოქტომბრის

N2915 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების

15 წთ.
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რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  მოწონების

თაობაზე 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

18.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


