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12 ივნისი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების ზონალური პარკირების ადგილების დადგენასთან 

დაკავშირებით რიგი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ  თბილისის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში  სატრანსპორტო 

საშუალებების  პარკირების  ადგილების  განსაზღვრის  შესახებ“  ქალაქ 

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2017 წლის 8 თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 

ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დადგენის და 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ  თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის №17.03.202 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4.  მუსიკალური ფესტივალის ,,Tbilisi Open Air” M3 კატეგორიის 

ავტობუსებით მომსახურების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

5. 27-ე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის „შემოდგომის თბილისი“ 

განსახორციელებლად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის 

მუსიკალური ფესტივალების ცენტრისათვის“ (ს/კ 404380914) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების II მიკრორაიონის 

კორპუსი №27ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.006.203) ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, მელაანის V შესახვევის №20-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.08.037.001.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, თხინვალას ქუჩა №4-ში 

არსებული 800 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.16.22.914) 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო 

ავტოკეფალური ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ონკოლოგიური საავადმყოფოს მიმდებარედ/ლევან 

ასათიანის ქ. №19-ის მიმდებარედ არსებული 65599 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: #01.14.16.009.317) გაცვლის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.



 
 

 - 3 - 

 

 
 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და სს „სარაჯიშვილს“ 

(ს/კ 209444065) შორის გასაფორმებელი მორიგების აქტის მოწონების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და ფიზიკურ პირ 

როზა რეხვიაშვილს შორის გასაფორმებელი მორიგების აქტის 

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ლისზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.21.679) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე  

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, ლუბლიანას ქუჩა №2/6, 

ლუბლიანას, ჩაჩავასა და ბელიაშვილის ქუჩებს შორის არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.02.009.033, ნაკვეთი 09/024) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

მოწონებაზე  უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

14.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


