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26 აგვისტო 2020 წ.              

                                                                                                      12 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების 

გაერთიანების“ (ს/ნ 405265680) საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოს დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ი.სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის 

ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიისთვის“ (ს/ნ 202056899) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის მუნიციპალური 

ლაბორატორიის“ (ს/ნ 402008046) მიერ განსახორციელებელი 

ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში მცხოვრები 

მოქალაქე გია ბერიძისთვის სოციალური  დახმარების გაცემაზე 

თანხმობის  შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ს. ბურდულაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ  თბილისში,   ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N46ა-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.05.003.011) მდებარე  უძრავი  ქონების  პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ  თბილისში,  კოჯორში,  სოფელ  კვესეთში  მდებარე  624 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N81.01.07.839) ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 767  კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.02.619) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 1337კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.27.024) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის მიმდებარედ არსებული 179411 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.07.003.003) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის  ფერდობზე, II მიკრორაიონის I 

კვარტალის კორპუსი N7-ის მიმდებარედ არსებულ 7750 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.01.007.350) მშენებლობის 

ნებართვის საფუძველზე აშენებული ინდივიდუალური საკუთრების 

გასხვისებაზე იმა „აკურის N27,29,33; ალმასიანის N34,40,42,46“-

ისთვის (ს/ნ 205299737) თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. შპს  „საქართველოს ფოსტისთვის“  (ს/ნ 203836233) მიწის ნაკვეთების 

პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ და წლიური საიჯარო ქირის ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 9 დეკემბრის 

N49.21.1402 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. შპს  „საქართველოს ფოსტისთვის“  (ს/ნ 203836233) მიწის ნაკვეთების 

პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის 

ფორმით გადაცემაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - 

ქონების მართვის სააგენტოსთვის თანხმობის გაცემისა და საიჯარო 

ქირის წლიური საფასურის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ’’ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 30 მარტის 

N12.24.288 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ ელექტონულ 

აუქციონებზე გატანილი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-

იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანიის” (ს/ნ 202886788) საკუთრებასა და 

სარგებლობაში არსებული ზოგიერთი უძრავი ქონების  წლიური 

საიჯარო ქირის საწყისი საფასურის  ცვლილების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიისთვის“ (ს/ნ 202886788) მის ანგარიშზე არსებული 

თავისუფალი ნაშთის ხარჯვაზე მიზნობრიობის შეცვლაზე 

თანხმობის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15. „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 

.    .    . 

16. „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 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 


