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1 მაისი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118  დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. პროექტის  „სახალხო  ფესტივალი  არტ  გენი  2019“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „არტ გენი“  (ს/კ 204526450) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   



 
 

 - 2 - 

 

 
 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული 

ცენტრისთვის“ (ს/კ 406138291) თანხის გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში,  პეტრე იბერის ქუჩა N13-ის შესახვევის მიმდებარედ 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.06.001.261) არსებული  16885 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, აკაკი ხორავას ქუჩა N7-

11/ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N7-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.15.07.017.055.01.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისში,  გლდანის რაიონში არსებული 43314 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.011.009) და ქალაქ თბილისში, 

სკოლის ქუჩის მიმდებარედ, 715 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: №01.11.04.011.003) შპს „ჯი ემ ჯისთვის“ (ს/კ  404398237) 

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე 219439 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.07.693) საზღვრების ფართობის 

შემცირებით კორექტირების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის II მიკრორაიონში, იოანე პეტრიწისა 

და დიმიტრი თავდადებულის ქუჩებს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №01.10.06.006.072) მრავალფუნქციური კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის 

№93 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

15 წთ.
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გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

10.                                საიდუმლო 15 წთ.

.    .    . 

11.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 


