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20 მარტი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 

ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დადგენის და 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის №17.02.201 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 

რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ავტობუსების (M2 კატეგორია) 

მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის №1-5 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ეროვნული სკრინინგ-ცენტრისათვის“ (ს/კ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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202442730) თანხის გამოყოფის შესახებ 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, მუხაძის ქუჩის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.17.002.114) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის III მიკრორაიონის კორპუს №319კ-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.39.010.001.01.024) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №48-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.05.003.007.01.518) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ჟორესის ქუჩა №13-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.22.003.022.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლების I მიკრორაიონის კორპუს №1-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.087.02.513) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ოცხელის ქუჩა №4-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.33.002.017.01.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

15 წთ.
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განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2019 წლის 25 იანვრის პირობებით 

გამოცხადებული აუქციონის Nე-441-43-23020 ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულების ნაწილობრივი შესრულების 

დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. „ამხანაგობა „კრწანისი 21“-ის მიმართ გარკვეული ღონისძიებების 

გატარების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


