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19  აგვისტო 2020 წ.              

                                                                                                      12  სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტოს“ (ს/ნ 405026877) 2020 წლის სახელფასო 

დანამატის ფონდის ოდენობის შეთანხმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე  

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 30 დეკემბრის 

N19.1418.1818 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე  

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელოვნების სკოლების, „ქ. 

თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების 

გიმნაზიის“ (ს/ნ 211351428), „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის 

სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-

სტუდიის“ (ს/ნ 202056899) და „ქ. თბილისის  მერიის  სერგო 

ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების 

კოლეჯისთვის“ (ს/ნ 202887395) თანხის გამოყოფის შესახებ

15 წთ.
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩა N141-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.16.008.008.02.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მეფუტკრეობის ქუჩა N2-ში 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.13.746.01.002) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისში,  ყვარლის ქუჩა  N107ბ-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.08.023.002.01.522) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, მარტყოფის ქუჩა N23-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.01.026.001.02.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ 

თბილისში, ფხოვის ქუჩა N3-ში,  მე-2 სართულზე მდებარე 211.31 კვ.მ 

15 წთ.
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ფართის (საკადასტრო კოდი: N01.15.04.020.006.01.597) გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. შპს ,,ველაჯიოსა’’ (ს/ნ 204469413) და ქალაქ თბილისის თვითმართველ 

ერთეულს შორის 2007 წლის 28 დეკემბერს გაფორმებული ,,უძრავი 

ქონების ნასყიდობის შესახებ’’ (სანოტარო აქტის რეესტრში 

რეგისტრაციის N8932/1) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულების შესრულების დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. შპს ,,ველაჯიოსა’’ (ს/ნ 204469413) და ქალაქ თბილისის 

თვითმართველ ერთეულს შორის 2007 წლის 28 დეკემბერს 

გაფორმებული ,,უძრავი ქონების ნასყიდობის შესახებ’’ (სანოტარო 

აქტის რეესტრში რეგისტრაციის N8936/1) ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების დადასტურების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „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. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

13. „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. ო. ჩიტიძე 
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.    .    . 

14. „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. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, სოფელი ლისის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის 

მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის 

არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2009 წლის 29 აპრილის N N326 

აქტით დამტკიცებული ინდივიდუალური განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ცვლილების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


