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29  იანვარი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიისთვის“ (ს/კ 202886788) დავალების მიცემის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების ზონალური პარკირების ადგილების განსაზღვრის 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 

19 ივნისის №19.670.876 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის

იურიდიული პირის - თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების

საფესტივალო ცენტრის 2020 წლის შრომითი ხელშეკრულებით

დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების

ოდენობის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის დასახლებაში, II მიკრორაიონის 

კორპუსი №9-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.39.031.005.01.514) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 91,642 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.13.004.036) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ ელექტონულ 

აუქციონებზე გამოცხადებული განსაზღვრული უძრავი ქონებისთვის 

შეცვლილი საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2016 წლის 6 

ივნისის „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-313-22-19802 

ხელშეკრულებით“  დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  როინი 

მკალავიშვილის გათავისუფლებისა და ამავე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების ნაწილობრივი 

დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „სითი ბოქსს“ 

(ს/კ 439402843) შორის 2018 წლის 28 სექტემბერს გაფორმებულ 

„უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ Nე-

427-1-22706 ხელშეკრულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი-

ტონუსის“ (ს/კ 205267085) 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, 

საშტატო განრიგის, კომპანიაში დასაქმებულთა თანამდებობრივი 

სარგოსა და კომპანიის მიერ გასაწევი მომსახურების საფასურის 

ოდენობის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. „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 პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

11. „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 პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

12. „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 პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

13. „დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის 

დამტკიცების  შესახებ“  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

15 წთ.
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ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, მექანიზაციის ქუჩა N1-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.12.12.002.074) მრავალფუნქციური 

კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის III მიკრორაიონის III 

კვარტალში, წყალსაცავის ტერიტორიის, კორპუსი N1-2-4-ის 

მიმდებარედ, ქალაქ თბილისში, ინტენსიფიკაციის ქუჩის მიმდებარედ 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.02.013.193) 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, თელოვანში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: NN01.72.14.003.578; 

01.72.14.093.069; 01.72.14.002.109; 01.72.14.003.569; 01.72.14.003.566; 

01.72.14.003.575; 01.72.14.003.573; 01.72.14.093.011; 01.72.14.003.580; 

01.72.14.003.597; 01.72.14.003.580; 01.72.14.003.577; 01.72.14.003.602) 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირის N13-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკასტრო კოდები: N01.17.12.003.208; N01.17.12.003.210; 

N01.17.12.003.209) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 
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.    .    . 

18.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


