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15  ივლისი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების 

დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის  მოწონების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების - ხელოვნების სკოლების, 

„ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების 

გიმნაზიის“ (ს/კ 211351428), „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის 

სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-

სტუდიის“ (ს/კ 202056899) და „ქ. თბილისის  მერიის  სერგო 

ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების 

კოლეჯისთვის“ (ს/კ 202887395) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, აეროპორტის დასახლებაში, რკინიგზის ჩიხის 

მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (ნაკვეთი N04/139, 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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საკადასტრო კოდი: N01.19.26.004.139) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, ქერჩის ქუჩა N12-ში მდებარე უძრავი ქონების 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.05.029.145.01.509) პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქ. I შესახვევი N1-ში მდებარე 

3,406 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.013.208) 

გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის IIIა მიკრორაიონის კორპუსი N337-

ის მიმდებარედ არსებული 2379 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.39.012.056) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს.ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირზე  მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე შპს „ტიფლის ექსპრესისთვის” (ს/კ 205293172) 

გადაცემული სარგებლობის უფლების (იჯარა) ვადაზე ადრე 

შეწყვეტასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N41-ის მიმდებარედ 

არსებულ 15 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.14.001.146) ირაკლი ჩარგაზიასთვის სარგებლობის უფლების 

(იჯარა) ვადაზე ადრე შეწყვეტასთან დაკავშირებით გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ  არსებული 18428 

კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N72.16.17.237) საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისში, ტაბახმელაში არსებული 1468 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.22.144) საზღვრების ფართობის 

შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 11945755 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.16.110) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 

206267494) დაფინანსების  შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სასაფლაოების 

ფარგლების დაზუსტებისა და მათზე შპს ,,ჰერმესისთვის“ 

უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 29 აპრილის N17.24.485 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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14. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

16. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

17. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

18. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 
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19. ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე თვალჭრელიძის ქუჩაზე მდებარე, 

N01.19.19.001.041 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის 

ნაკვეთზე სასაფლაოს მოწყობის პროექტის შეთანხმების თაობაზე 

,,15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

20.                                    საიდუმლო 15 წთ.

 

.    .    . 

21.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


