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6 ივლისი 2022წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „თბილისის ახალგაზრდული ფესტივალი 2022“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „სტუდენტთა საერთაშორისო საზოგადოების“ 

(ს/ნ 412742251) დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის

სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ

404910833) საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა-

ანგარიშგების სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების

სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამების უზრუნველყოფის

ლიცენზიის 2022 წლის განმავლობაში გაგრძელებისთვის თანხის

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა №104-ში 

(საკადასტრო კოდი:  №01.19.21.002.105.01.020) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   



 
 

 - 2 - 

 

 
 

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის შესახვევი №2-ში (ნაკვეთი №04/012, 

საკადასტრო კოდი: №01.12.07.004.012)  მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონებების: ქალაქ თბილისში, აკადემქალაქის 

ტერიტორიაზე 6 436 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 

№1 და №2 შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.15.001.132); ქალაქ თბილისში, აკადემქალაქის 

ტერიტორიაზე 4 969 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 

№1 შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.134); 

ქალაქ თბილისში, ზემო ვეძისის დასახლება №6ბ-ში 755 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.009.916);  ქალაქ

თბილისში, ზემო ვეძისის დასახლება №6ბ-ში 102 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.009.917); ქალაქ

თბილისში, ზემო ვეძისის დასახლება №6გ-ში 549 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.18.009.236) და  ქალაქ

თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის 

მიმდებარედ 1071 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.18.009.929) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ქალაქ

თბილისში, თვალჭრელიძის II შესახვევი №8-ის მიმდებარედ 

არსებული 2100 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.18.007.052) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ქალაქ 

თბილისში, კრწანისის II შესახვევი, №24-ში არსებული 5400 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული №1 შენობა-ნაგებობის 

(საკადასტრო კოდი: №01.18.06.014.209) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონებების: ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლება III 

მიკრორაიონში,  №15 კორპუსის მიმდებარედ 1412 კვ.მ  მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.005.099) და  ქალაქ

თბილისში სოფელ დიღომში არსებული 7800 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.035.161) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და შპს „ინდუსტრიულ ქალაქს“ (ს/ნ 404580191) შორის 

2019 წლის 23 სექტემბერს გაფორმებული პირობებით 

გამოცხადებული აუქციონის №ე-482-1-23724  ხელშეკრულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

კოლეგიის 2018 წლის 24 ოქტომბრის №3/2418-18 გადაწყვეტილების 

აღსრულების შესახებ/ან ნიკოლოზ კახეთელიძისათვის (პ/ნ 

01011003792) მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საკითხის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

15 წთ.
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების შესახებ 

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 თქმის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

13.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 


