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26 აგვისტო 2021 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „საერთაშორისო ახალგაზრდული კინოფესტივალი „თაობა

2021“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „კულტურის და განათლების ფონდის“ (ს/ნ 404527062) 

დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე წურწუმიას ქუჩა N13-ში მდებარე უძრავი 

ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.083.009) პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, წინანდლის ქუჩა N9-ში (ნაკვეთი 01/063) მდებარე უძრავი 

ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.001.063) პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, ბეღლეთის ქუჩა N9-ში მდებარე უძრავი ქონების

(საკადასტრო კოდი: N01.17.02.046.315) პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. 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 

.    .    . 

6.  „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების

გაერთიანებისთვის (ს/ნ 405265680) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით

სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გაცემის

თაობაზე“ სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2020 წლის 9 მარტის

Nბ61.012006931 ბრძანების საფუძველზე ა(ა)იპ - ქალაქ  თბილისის

მუნიციპალიტეტის  მულტიფუნქციური  ბიბლიოთეკების

გაერთიანებისათვის  (ს/ნ 405265680) უზუფრუქტის უფლებით

გადაცემული, №01.10.13.013.044.13.518 საკადასტრო კოდით

რეგისტრირებული უძრავი ქონების ან/და მისი ნაწილის სარგებლობის

უფლებით (იჯარა) გაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ

თბილისში, მზიურის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ნაკვეთი 005/117) 

მდებარე 636 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.14.005.313) 

გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/ნ 404553666) 

2021 წლის ბიუჯეტის, საშტატო განრიგისა და კომპანიაში დასაქმებულთა 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

15 წთ.
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ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

მომხს. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

 

10. „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 

.    .    . 

11. ,,ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის 

მარჯვენა  მხარეს  არსებულ  მიწის  ნაკვეთზე  (საკადასტრო  კოდი: 

N01.14.17.001.024) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2014 

წლის 19 მაისის N1193 განკარგულებით შეთანხმებული  განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

12. ქალაქ  თბილისში,  ტაბახმელაში,  სოფელ  წავკისში  არსებულ  მიწის 

ნაკვეთებზე  (საკადასტრო  კოდები: N81.02.97.315; N81.02.96.137) 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

13.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 
 


