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13 მაისი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მოქალაქე ნიკო 

გურგენიძეს (პ/ნ 31001011025) შორის გასაფორმებელი შეთანხმების 

აქტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. აბუთიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირი ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული 

ცენტრისთვის“  (ს/კ 404502515) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონში 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი 

მნიშვნელობის მქონე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების სახის 

განსაზღვრის თაობაზე თანხმობის შესახებ

15 წთ.

მომხს. კ. ლაბუჩიძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 55735 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.065.065) 47 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის  შპს „ატრაქციონისთვის“ (ს/კ 405354753)  იჯარის ფორმით 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში,  დავით აღმაშენებელის გამზირი №2-8-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.16.05.033.005.01.558) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში,  შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონში, 

კორპუსი №55-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.01.001.060.01.021ა) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის IV მიკრორაიონში, №29 კორპუსის 

მიმდებარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებულ  8613 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.07.004.058) ე.წ. ყოფილი კოოპერატიული ბინათმშენებლობის 

წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვისა და შპს 

„პერსპექტივასათვის“ (ს/კ 405304950) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, საყვირის ქუჩა №2-ში და გურამიშვილის გამზირის 

№18-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდები: 

№01.12.12.024.165.01.500; №01.12.08.031.013) სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) მიერ „ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში 

მგზავრობის საფასურის გადახდის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

მართვის და კონტროლის სისტემის შექმნის შესახებ“ 2017 წლის 15 

სექტემბერს შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა“ და სს 

„საქართველოს ბანკს“ შორის გაფორმებული №01/1-2/7-47 

ხელშეკრულებით  განსაზღვრული უძრავი ქონების სს „საქართველოს 

ბანკისათვის“ (ს/კ 204378869) იჯარის ფორმით სარგებლობის 

უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ყოფილი საუწყებო სამშენებლო კოოპერატივი №601-ის 

უფლებამონაცვლე - ქ. თბილისის ინდივიდუალური 

ბინათმშენებლობის მენაშენეთა ამხანაგობა  „ნუცუბიძის პლატო 

601“-სა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის  2016 წლის 2 

დეკემბერს გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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. ა. ბასილაია 

.    .    . 

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. ა. ბასილაია 
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.    .    . 

13. „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. ა. ბასილაია 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(№81.02.19.747, №81.02.19.746, №81.02.13.953) მრავალფუნქციური 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


