
 
 

 - 1 -  
 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

17 აპრილი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით უქმე და 

დასვენების დღეებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანის რეგულირების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. პროექტის „Tbilisi Classical Open Air“ განსახორციელებლად შპს 

„კონსონანს პროდაქშენის“ (ს/კ 405145686) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 

ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,7 x 

7 ფეხბურთის ასოციაციის“ (ს/კ 404573323) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 

ფარგლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საზოგადოებრივი 

კოლეჯის „სპექტრი“ (ს/კ 208183605) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   



 
 

 - 2 - 

 

 
 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 

ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

პროფესიული კოლეჯის „იკაროსი“ (ს/კ 211351071)  დაფინანსების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 

ფარგლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საზოგადოებრივი 

კოლეჯის „მერმისი“ (ს/კ 209467646) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 

ფარგლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საზოგადოებრივი 

კოლეჯის „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ (ს/კ 

200279448) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის 

გამგეობისათვის დავალების მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. კ. გულედანი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ნაკადულის ქუჩა N2ა-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.33.008.020) მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში არსებული 340703 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.06.011.265, წინა საკადასტრო 

კოდი: N01.17.06.012.295) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ შინდისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.97.839, №81.02.97.843, 

№81.02.98.764, №81.02.98..765, №81.02.98.763, №81.02.98.763, 

№81.02.98.766, №81.02.97.670, №81.02.97.669) საცხოვრებელი სახლების 

ასაშენებლად, განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერის მოადგილის 2013 წლის 31 

დეკემბრის N2976 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

12. „ქ. თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.03.652) ინდივიდუალური სააგარაკე უბნისა 

და ბავშვთა დასასვენებელი ბანაკის განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერის 2014 

წლის 5 ივნისის N1392 განკარგულებით შეთანხმებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, დ. აბაშიძის ქუჩა N17, N17/4-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.16.05.001.006, N01.16.05.001.017) 

მრავალფუნქციური კომპლექსის (ბანკი, სასტუმრო, საოფისე, კაფე) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების შესახებ   

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზირი N34 (საკადასტრო კოდები: 

N01.14.03.040.407, N01.14.03.040.408, საერთო ფართობი 8430 კვ.მ) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის 

მოწონებაზე უარის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანის მე-14 კმ-ზე მდებარე 15 წთ.
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ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.006.287 ჯამური 

ფართობი: 47 850 კვ.მ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

მოწონებაზე უარის შესახებ  

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


