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4 მაისი 2022 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღისათვის“ 

(ს/ნ 404405960) ადმინისტრაციული და ლაბორატორიული შენობის

შეცვლილი ფუნქციური დანიშნულებითა და შემცირებული გაბარიტებით

მშენებლობის გაგრძელების თაობაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია  

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგი დადგენილების 

პროექტების მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ს. ბირკაძე, ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგი დადგენილების 

პროექტების მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ს. ბირკაძე, თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამშენებლო

სამართალდამრღვევისთვის დადგენილებაზე წარდგენილი

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის საფუძველზე ზემდგომი

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების

გაცნობის წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების

თაობაზე 

მომხს. ს. ბირკაძე 

.    .    . 

 

5. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და

განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-

39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ს. ბირკაძე 

.    .    . 

 

6. „ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის 

„სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების   ხელშეწყობა“ 

(კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული 

სტუდენტების  წახალისებისა და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების 

დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 9 თებერვლის N74-4 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.06.008.083) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩა N30-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.10.038.028.02.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

 

9. ქალაქ  თბილისში,  გლდანის დასახლებაში, მე-4 მიკრორაიონის N93ა-ში

(საკადასტრო კოდი: N01.11.12.002.053.01.529) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისში,  ვარკეთილის დასახლებაში,  მე-3 მასივის I კვარტლის

კორპუს „ბ“-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.029.006.01.023) მდებარე

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. ქალაქ თბილისში, არზაყან (დიმიტრი) ემუხვარის ქ.N13-ის მიმდებარედ, 

მე-2 შესახვევის N6, გოძიაშვილის ქ.N40ა-ს მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2128 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და 

მასზე განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.18.005.286) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისში, კოსტავას ქუჩა N70-ში (იგივე გამსახურდიას გამზირი N5) 

მდებარე შენობის მე-2 სართულზე, ლიტერი „ა“-ში ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 360.03 კვ.მ ფართის

(საკადასტრო კოდი: N01.10.13.031.006.06.514) გაცვლის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი

ქონებების: ქალაქ თბილისში, კოსტავას ქუჩა N3-ის მიმდებარედ, 28 კვ.მ

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.028.010), 76 კვ.მ  მიწის

ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო

კოდი: N01.15.03.028.006), ქალაქ თბილისში, აკადემქალაქის

ტერიტორიაზე არსებული 6754 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული

N1 შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: N01.19.15.001.133) გაცვლის

ფორმით პრივატიზების  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

 

14. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე  არსებული 142 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.13.08.003.089) ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

15. ქალაქ თბილისში, ქართველთა და ებრაელთა ძმობის ხეივანი N11ა-ში 

მდებარე ფართების (საკადასტრო კოდები: N01.11.12.012.042.01.101, 

N01.11.12.012.042.01.102, N01.11.12.012.042.01.502) სახელმწიფოსთვის

საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

16. ქალაქ თბილისში, წულუკიძის ქუჩა, კორპუსი N23ა-ს 1 სართულზე 

არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.10.007.019.01.508) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. „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 

.    .    . 

 

18. „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 

.    .    . 
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19. ქალაქ თბილისში,  ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ

მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს (ნაკვეთი 01/010) არსებულ მიწის

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.18.005.062) ინდივიდუალური

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის

გეგმარებითი დავალების  მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

20. ქალაქ თბილისში,  ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ

მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს (ნაკვეთი 01/010) არსებულ მიწის

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.17.003.002) ინდივიდუალური

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის

გეგმარებითი დავალების  მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

21.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


