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2 დეკემბერი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 406138291) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/ნ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის 

სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404910833) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. „მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, 

ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი 

მასალის განთავსების ან/და რეალიზაციის წესის დამტკიცების 

თაობაზე“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 

28 თებერვლის  №54-35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ს. ბირკაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ  თბილისში,  ელდარის ქუჩა №12, კორპუსი №1-ში  და კორპუსი

№2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.026.027) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ივანე მაჩაბლის ქუჩა №16-ში (საკადასტრო 

კოდები: №01.15.05.078.003.01.573 და №01.15.05.078.003.01.574) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული საწარმოების ნაწილის 2019 წლის საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქ.თბილისში, მიხეილ ზანდუკელის ქუჩა №-ში მდებარე უძრავი 

ქონების (საკადასტრო კოდები: №01.15.02.011.011.01.506, 

№01.15.02.011.011.01.004ა) ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების“ (ს/ნ 

402036998) მიერ შესყიდვის და შემდგომში ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის III მიკრორაიონში; დიდი დიღმის 

დასახლება II და III მიკრორაიონებს შორის;  დიდ დიღომში, I და III 

მიკრორაიონებს შორის; ქალაქ თბილისში, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა 

№52-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 

№01.10.08.006.651; №01.10.08.006.641; №01.10.08.006.642; 

№01.10.08.006.040; №01.10.08.006.041; №01.10.08.006.042; 

№01.10.08.006.043; №01.10.08.006.044; №01.10.08.006.045; 

№01.10.08.006.046; №01.10.08.006.048; №01.10.08.006.047; 

№01.10.08.006.049; №01.10.08.006.050; №01.10.08.006.051; 

№01.10.08.006.061; №01.10.08.006.052; №01.10.08.006.053; 

№01.10.08.006.054; №01.10.08.006.055; №01.10.08.006.056; 

№01.10.08.006.057; №01.10.08.006.058; №01.10.08.006.059; 

№01.10.08.006.060) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

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 მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

11.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


