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29 მარტი 2022 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების

განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის N5-15 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს.  გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელოვნების სკოლისა და

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის სერგო

ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე

ხელოვნების კოლეჯისთვის“ (ს/ნ 202887395) თანხის გამოყოფის

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის კოტე

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ფოცხვერაშვილის სახელობის N7 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ

211347185) თანხის გამოყოფის შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ.თბილისის მერიის არჩილ

ჩიმაკაძის სახელობის N3 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ 206075085) 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი N75-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.06.007.037) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, პეკინის გამზირი N41გ-ში (საკადასტრო კოდი: 

N 01.10.13.012.029) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, პოლიციის ქუჩა N7ა-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.22.007.052) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის

ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5, კორპუს N1-ში

(საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.429) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 

N45-ის მიმდებარედ არსებული 244 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.72.14.020.559) საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ 204395537) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის III მიკრორაიონის კორპუსი N304-ის

მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში

არსებული 975 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.39.026.029) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. ქალაქ თბილისში, საბურთალოსა და ხვიჩიას ქუჩების გადაკვეთაზე 

არსებული 52 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.13.025.004) შესყიდვის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლებაში, ატს-სა და ეკონომიკურ

კოლეჯს შორის (ნაკვეთი 11/017); ქალაქ თბილისში, მუხიანის

დასახლებაში, ატს-სა და ეკონომიკურ ტექნიკუმს შორის (ნაკვეთი

11/016); ქალაქ თბილისში, მუხიანის II მიკრორაიონის კორპუსი

N100-ის მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში, მუხიანის II მიკრორაიონის

კორპუსი N32-ის მიმდებარედ არსებულ 288 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე

(საკადასტრო კოდი: N01.11.13.011.733, წინა კოდი: N01.11.13.011.054) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სასაფლაოების 

ფარგლების დაზუსტებისა და მათზე შპს ,,ჰერმესისთვის“ 

უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 29 აპრილის N17.24.485

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

14. „ქ.თბილისის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების

ნებართვის აუქციონის ფორმით გაცემისას ნებართვის გამცემისა და

ნებართვის მფლობელის მიერ ხელმოწერილი პირობებიან

აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი“ 2009 წლის 3 აპრილის

N1 და N2 ოქმებთან და „თბილისის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის

განთავსების“ შესახებ 2009 წლის 3 აპრილს გაცემულ N000001 და

N000002 ნებართვებთან დაკავშირებით გასატარებელ რიგ

ღონისძიებათა თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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 

.    .    . 
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17. ,,ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქ.N72, N74-ში 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 

N01.18.06.015.057, N01.18.06.015.153) ინდვიდუალური 

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის N85 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

18. ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N81.02.21.273; 

N81.02.01.368; N81.02.01.897) ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

19.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


