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20 ივლისი 2022წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირი ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404502515) თანხის გამოყოფის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. 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 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის N6 ხელოვნების 

სკოლისთვის“ (ს/ნ 202374037) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ  თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა N173-ის კორპუს 

N6-ში (საკადასტრო კოდი: N01.16.09.001.020.01.017) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. თ. მელიქიშვილი 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტლის შესახვევი N7-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.17.12.023.049)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. თ. მელიქიშვილი 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლება, III და IV 

მიკრორაიონებს შორის N01.10.07.007.104 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებული 19000 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი 

საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი 

უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში 

გამარჯვებული შპს „არომასთვის“ (ს/ნ 245599990) კონკურენტული 

შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. თ. მელიქიშვილი 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში არსებული 1064 კვ.მ 

(საკადასტრო კოდი: N01.72.14.041.525)  მიწის ნაკვეთის 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. თ. მელიქიშვილი 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში,  დიდი დიღმის დასახლების მიმდებარედ 

არსებული 13450 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.002.045)  მიწის 

ნაკვეთის საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. თ. მელიქიშვილი 
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.    .    . 

 

9. ქალაქ  თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 197071 კვ.მ

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.07.888) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. თ. მელიქიშვილი 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე, დავით 

აღმაშენებლის გამზირი N86-90-ის მიმდებარედ 

რეგისტრირებული 634 კვ.მ ტერიტორიიდან (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.05.002.035) 9 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი 

განკარგვის წესით შპს „ბ&რ ჯორჯიასთვის“ (ს/ნ 402179771) იჯარის 

ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. თ. მელიქიშვილი 

.    .    . 

 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „კვგ 

ჯგუფს“ (ს/ნ 454409907) შორის 2020 წლის 6 იანვარს გაფორმებული 

პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-499‑5-24641 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. თ. მელიქიშვილი 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და გერმანიის 

რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) შორის „მდგრადი 

ურბანული მობილობა საქართველოში“ პროექტის 

ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

13. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

15 წთ.
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საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

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 

მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

15. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში; ქალაქ თბილისში, ლისზე

არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.23.918, 

N72.16.23.919, N72.16.23.920, N72.16.23.941, N72.16.23.943, 

N72.16.23.962, N72.16.32.024, N72.16.32.025) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

16. ქალაქ თბილისში, დასახლება ვაშლიჯვარში, მარშალ გელოვანის 

გამზირი N1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.10.025.085) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის  მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

17. ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ 

ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის 

15 წთ.
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ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.14.17.001.184, 

N01.14.17.001.185, N01.10.18.006.134, N01.10.18.006.133) 

ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების 

თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 

წლის 25 სექტემბრის N304 განკარგულებით დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის 

მოწონების შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

18. ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდები: N81.02.21.953, N81.02.21.679, N81.02.21.689) 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

19. მარშალ გელოვანის გამზირისა და სამტრედიის ქუჩის 

დამაკავშირებელი ხიდის სამშენებლო და სანებართვო შეზღუდვის 

არეალის კორექტირების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

20.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 


