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25  სექტემბერი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ  თბილისის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში  სატრანსპორტო 

საშუალებების  პარკირების  ადგილების  განსაზღვრის  შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2017  წლის  8 თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. პროექტის „თბილისის კამერული მუსიკის XIV ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „საქართველოს შემოქმედებითი კავშირი საქართველოს 

მუსიკალური საზოგადოება“ (ს/კ 203836411)  დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. პროექტის  „კულტურული თამაშები/თანამედროვე ხელოვნება  არტ 

ვიტრინები“ განსახორციელებლად  შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოების  „ვინდოუ  პროჯექთი“ (ს/კ 405263771) დაფინანსების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში, დავით აღმაშენებლის ხეივანის მე-12 

კილომეტრის მიმდებარედ არსებული 10 177 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი:  N01.72.14.009.259) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო 

კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი N36-ში (ნაკვეთი 64/029) 

(საკადასტრო კოდები: N01.17.09.064.029.01.040, N01.17.09.064.029.01.046) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი N89-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.24.008.002.01.524) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ენგურჰესის ქუჩა N3-ში (საკადასტრო კოდები: 

N01.19.23.013.010.01.503, N01.19.23.013.010.01.502) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, გელა ჭედიას ქუჩა N1ვ-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.04.023.021.01.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა N67-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.10.006.001.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.12.040.004.01.539) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, მუხიანის სამხედრო დასახლებაში, „ავჭალა-1“, სახლი 

N27-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.004.007.01.004) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპუს N4-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.06.007.037.01.1500.611) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


