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29 მაისი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შადრევან-აუზების 

რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის (ექსპლოატაცია) გაწევისთვის 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 404553666) 

დაფინანსების თაობაზე      

15 წთ.

მომხს. გ. ბუაძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული  პირების  და  საჯარო  სამართლის  იურიდიული  პირების 

ბიუჯეტების  დამტკიცების  შესახებ”  ქალაქ  თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №18.1168.1632 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ. თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის 

ბავშვთა სურათების გალერეასთვის “ (ს/კ 204558790) თანხის  გამოყოფის 

შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №45-ის 

მიმდებარედ არსებული 62 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.72.14.020.504) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 

ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ფიზიკურ პირს - თამარ 

რაზმაძეს შორის  2018 წლის 16 ოქტომბერს გაფორმებული პირობებით 

გამოცხადებული აუქციონის Nე-428-32-22767 ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სააუქციონო პირობების შესრულების 

დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. „აუქციონატორს - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირს - „ქონების მართვის სააგენტოსა“ და 

აუქციონში გამარჯვებულ პირს -   შპს „სითი ბოქსს“  (ს/კ  439402843) 

შორის 2018 წლის 28 სექტემბერს გაფორმებულ „უძრავი ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ №ე-427-1-22706 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული 

პირგასამტეხლოსგან შპს „სითი ბოქსის“ (ს/კ 439402843) 

გათავისუფლების თაობაზე“   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით, იჯარით გადაცემის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

15 წთ.
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პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, №01.72.14.042.466, 

№01.72.14.042.314, №01.72.14.042.315 საკადასტრო კოდებით 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებსა და ჩრდილო აღმოსავლეთით, 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 2254 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (სულ 7273 

კვ.მ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

მოწონებაზე უარის თაობაზე     

15 წთ.

მომხს.ა. ტოგონიძე  

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიის 

მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

№01.72.14.006.977)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი 

დავალების  პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში (საკადასტრო კოდები: 

№72.16.23.856, №72.16.15.546, №72.16.23.857) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების მოწონებაზე უარის 

თაობაზე    

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩა №147-ში (საკადასტრო კოდები: 

№01.14.16.009.268, №01.14.16.009.269, №01.14.16.009.272, 

№01.14.16.009.112) განაშენიანების რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი 

დავალების  პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

13. „ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ზემო ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 

თებერვლის №17 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების 

15 წთ.
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რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის 

თაობაზე   

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

14.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 
 

 

 

 
 

 


