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9 ივნისი 2021წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ (ს/ნ 406138291) საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს  შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 406138291) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ (ს/ნ 401963666) 

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა-

ანგარიშგების სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონულ მომსახურების 

სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამების უზრუნველყოფის 

ლიცენზიის 2021 წლის განმავლობაში გაგრძელებისთვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

4. პროექტის „აქტუალური მუსიკის ფესტივალი - Close Encounters 2021“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქლოუზ ინქაუნთერსის“ (ს/ნ 405264887) 

დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. პროექტის „თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და 

გამავრცელებელთა ასოციაციის“ (ს/ნ 202910252) დაფინანსების 

შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების 

საქალაქო სამსახურის მიერ რიგი ღონისძიებების განხორციელების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ნ. ჭონქაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ტატა (ტატიანა) თვალჭრელიძის 

ქუჩა №18-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.026.01.009,

№01.14.16.008.026.01.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისში,  ქერჩის ქუჩა №22-ის მიმდებარედ არსებულ 

ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.011.320.01.500) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში,  ვაზისუბანი I მიკრორაიონში, №7 კორპუსში 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.07.042.007.01.057) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების ქუჩა №27-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.11.05.013.032.01.551) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №48-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.05.003.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ქალაქ თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა 

ქუჩა, გამყოფი ზოლი №7-ში მდებარე 930 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.20.001.147) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ქალაქ თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა 

ქუჩა, გამყოფი ზოლი №7-ში მდებარე 1600 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.20.001.149) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, ი. აბაშიძის ქ. №76-84-ის მიმდებარედ არსებული 708 

კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.11.025.016) 17 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის 

15 წთ.
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წესით თეიმურაზ გოცაძისთვის (პ/ნ 01008010821) იჯარის ფორმით 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში  არსებული 202069 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.07.888) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. „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 

.    .    . 

17. „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 

.    .    . 

18.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


