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17 მარტი 2021 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „ფოტოკვირეული „ქოლგა თბილისი ფოტო 2021“ 

განსახორციელებლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება „თბილფოტოს“ (ს/ნ 404436972) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. პროექტის „თბილისის ლიგა 2021“ განსახორციელებლად 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

„საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციის“  (ს/ნ 

402020371)  დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. პროექტის „თბილისის გრან სლემის ტურნირი ძიუდოში 2021“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ძიუდოს ეროვნული 

ფედერაციის“ (ს/ნ 204889282) დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული 

ერთეულების, რაიონის გამგეობებისა და სხვა საბიუჯეტო 

15 წთ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ორგანიზაციებისათვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო 

სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად 

წარმოქმნილი ეკონომიების თაობაზე

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა №12-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.19.23.009.076.01.521) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ   თბილისში,  ახვლედიანის   ქუჩა   №26-ში   (ნაკვეთი   03/034, 

საკადასტრო   კოდი: №01.19.17.003.034.01.007)  მდებარე   უძრავი 

ქონების   პირდაპირი   განკარგვის   ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ლოჭინის დასახლებაში (ნაკვეთი 04/139, 

საკადასტრო კოდი: №01.19.14.004.139) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. „ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, IV მიკრორაიონში 

(საკადასტრო კოდი:  №01.11.12.002.061.01.502) მდებარე 181.13 კვ.მ

ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი „იასთვის“ (ს/ნ 200160636) 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2019 წლის 15 ოქტომბრის №19.1087.1388 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. „ქ. თბილისში, ვაკის რაიონი, ძოწის ქუჩა №2-4-ის მიმდებარედ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №01.14.01.008.045) ყოფილი 

საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი 

უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში 

გამარჯვებული შპს „ჰორვატსისათვის“ (ს/ნ 405349154) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2021 წლის 3 თებერვლის №21.93.107 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ,,ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ბაღდადის ქუჩაზე არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.023.044) 

მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’  ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 19 ნოემბრის №445 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

11. „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 შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

12. „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 

მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 
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13.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


