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3 ნოემბერი 2021 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის მერი 

ნაკაშიძის სახელობის N17 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ 208177284) 

თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ა. 

ნიჟარაძის სახელობის N27 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ 209467860) 

თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალბურთელთა გუნდი 

„თბილისის“ (ს/ნ 205287866) ზოგიერთი თანამშრომლის 2021 წლის 

ფულადი ჯილდოს შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

მოძრავი ქონების სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა 

და გადამზადების ცენტრისათის გადაცემის მიზნით 

სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის ქუჩა N2ა-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.07.004.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის მე-2 შესახვევი N15-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.20.008.064) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა N10ა, კორპუს N2-ში

(საკადასტრო კოდი: N01.19.23.009.059.01.007) მდებარე უძრავი

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, ვალენტინ თოფურიძის შესახვევი N1-ში მდებარე 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.10.10.020.170.01.01.050) 

პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „მზის შვილებისთვის“ (ს/ნ 401958388) 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 3502509 კვ.მ

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.43.512) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისში, მუხიანის II მიკრორაიონის მიმდებარედ 

არსებული 932 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.13.011.719) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. ქალაქ თბილისში, კოჯრის გზატკეცილზე, ოქროყანაში გადასახვევ 

გზასთან არსებულ 270 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.008.110, 

წინა კოდი: N01.15.07.008.012) მიწის ნაკვეთზე  ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას 

შორის მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.15.001.433) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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. ვ. წილოსანი 

.    .    . 
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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. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

15. ქალაქ თბილისში, ზემო ლისზე; ქალაქ თბილისში, სოფელი ზემო 

ლისის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდები: N72.16.18.722; N72.16.18.747; N72.16.18.341) სასწავლო 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი  

.    .    . 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 
 

 


