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8 ივლისი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „ვეფხისტყაოსანი“ განსახორციელებლად შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება „შპს თიხარტის“ (ს/კ 405046007) 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 30 დეკემბრის 

№19.1418.1818 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩის II ჩიხი, №10-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.13.01.006.008.01.525) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, ვ. ნინუას ქუჩა №3-ის კორპუსი №4-ში,  მე-2

სართულზე მდებარე 61.35 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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№01.12.12.001.097.01.528) ქალაქ თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი) საკუთრების 

უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ  არსებული 

18428 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№72.16.17.237) საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ  თბილისში, ტაბახმელაში  არსებულ 1468 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.02.22.144) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგი 

დადგენილების პროექტების მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ლისის ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №72.16.21.767) მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

9. „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.
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მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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 მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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 მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

12.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


