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9 სექტემბერი 2020 წ.              

                                                                                                      12 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. პროექტის „თბილისის დროით“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ART&SOCIETY-ის“ (ს/ნ 

404441369) დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. 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 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404502515) თანხის გამოყოფის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ (ს/ნ 401963666) 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების 

გაერთიანების“  (ს/ნ 405265680) 2020 წელს შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების 

ოდენობის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, დისევის ქუჩა N7-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.01.008.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი N7/1, კორპუს N1-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.12.003.072) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ემირ ბურჯანაძის ქუჩა N49-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.33.021.028.01.017) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, მე-3 მასივში,  I კვარტლის კორპუს „დ“-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.20.029.008.01.506) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა N49-ში

(საკადასტრო კოდი: N01.20.01.001.009.01.012) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა N10-ში 

(საკადასტრო კოდები: N81.01.05.883.01.501 და N81.01.05.883.01.504) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩის I შესახვევის N1-ში, 

4213 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.011.419) 

გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 26 აგვისტოს 

N19.901.1177 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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14. ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N62-ის მიმდებარედ

არსებული ტერიტორიიდან (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.003.029) 

16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ვინგჰაუსისთვის“ (ს/ნ 405379754) 

იჯარით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N12-N16-ის 

მიმდებარედ არსებული 1674 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.11.009.030) 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  პირდაპირი 

განკარგვის წესით შპს „აუგუსტისთვის“ (ს/ნ 405334160) იჯარის 

ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, ფხოვის ქ. N3-ის მიმდებარედ არსებული 53 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.15.04.020.034) შპს 

„დელისთვის“ (ს/ნ 400267117) იჯარის ფორმით სარგებლობის 

უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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 მოწონების 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. ,,ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე არსებულ

მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების

რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის

N112 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების

გეგმის ცვლილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

20. ,,ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე არსებულ

მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების

რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის

N112 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების

გეგმის ცვლილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისში, მეტროს სადგურ ,,ვარკეთილის’’ მიმდებარედ

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.36.003.019) 

სავაჭრო ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

22.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


