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 2 აგვისტო 2022წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მრავალფუნქციური 

საზოგადოებრივი ცენტრის“ დაფუძნების თაობაზე ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსგან თანხმობის მიღების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების

განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის N5-14

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N61-ში მდებარე უძრავი 

ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.047.01.500) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

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

კოდი: N01.17.12.023.049)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ  თბილისში,  საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა 

ქუჩა N29-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.003.034) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, სარაჯიშვილის ქუჩა N89-ში მდებარე 

სპორტული მოედნის მიმდებარედ არსებული 1095 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.027.008) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე, დავით

აღმაშენებლის გამზირი N86-90-ის მიმდებარედ 

რეგისტრირებული 634 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ტერიტორიიდან 

(საკადასტრო კოდი: N01.16.05.002.035) 16 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ტამტამისთვის“ (ს/ნ

406348590) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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8. ქალაქ  თბილისში, ვაკის რაიონში, ჭავჭავაძის გამზირი N21ა-ში 

არსებული 11 კვ.მ, 14 კვ.მ და 10 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთების 

(საკადასტრო კოდები: N01.14.14.005.312, N01.14.14.011.199,

N01.14.14.011.200) ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის

(ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი) საკუთრების უფლების 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

9. 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 

.    .    . 

 

10. „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 

 

.    .    . 

 

11. „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 
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.    .    . 

 

12. „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 

.    .    . 

 

13. ,,ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გარდაბანში, სოფელ თელეთში 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

კორექტირებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

პროექტის  დამტკიცების შესახებ’’  ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის N124 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

14. ,,ქ. თბილისში, ძველი თბილისის რაიონში, ყიფიანის ქ. N31-ში 

მთაწმინდის ქ. N19-17-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 

2012 წლის 20 სექტემბრის N2767 განკარგულებით შეთანხმებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


