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19  თებერვალი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  „სოციალური

მზრუნველობის სააგენტოს“ დაფუძნების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. პროექტის „ინოვაციური პოპ-კულტურის დაჯილდოების

ცერემონიალის „ელექტრონავტი XI“ განსახორციელებლად

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის

„ინოვაციური პოპ-კულტურის მხარდამჭერი ფონდი

ელექტრონავტის“  (ს/კ 404394124 )  დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის

ნიჩბოსნობის ფედერაციის“ (ს/კ 405141895)  დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა 

N21-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.041.01.501) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩის II 

ჩიხის N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.079.01.001) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა N8-ში (ნაკვეთი N05/040, 

საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.040.01.009) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N110-ში (ყოფილი ზონა „ბ“, 

საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.004) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, საინგილოს ჩიხი  N5, კორპუსი N2-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.17.02.059.056.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ფაღავას ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.01.012.006.01.515) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში არსებული 10,000 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.034.004) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მერიასა და კორპორაცია „პარტნიორები 

საერთაშორისო განვითარებისათვის“ საქართველოს 

წარმომადგენლობას“ (ს/კ 236097326) შორის 2009 წლის 21 ოქტომბერს 

გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით (სანოტარო 

მოქმედების რეგისტრაციის N090659695) გათვალისწინებული 

ვალდებულების  შესრულების დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „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. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N31-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.006.118) ,,საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის’’ ადმინისტრაციული კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირი N45-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.13.06.010.019) მრავალფუნქციური 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, თელეების მიწაზე მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N72.16.23.723, N72.16.23.724, 

N72.16.23.725, N72.16.15.615, N72.16.15.614, N72.16.23.711, N72.16.23.712, 

N72.16.23.713, N72.16.23.714) საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N72.16.23.160, N72.16.23.161, N 72.16.23.162, 

N72.16.23.163, N72.16.23.164, N72.16.23.165, N72.16.23.334, 

N72.16.23.742) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე

(საკადასტრო კოდი: N72.16.15.399) სააგარაკე-დასასვენებელი

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, ცირკსა და ყოფილ რესტორან ,,არაგვს’’ შორის 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.002.033) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

19. „დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის 

დამტკიცების  შესახებ“  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის 

15 წთ.
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საკრებულოს  2019  წლის  15 მარტის N39-18  დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

20. „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. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

21. „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. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

22. „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. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

23.                    საიდუმლო 15 წთ.

 

.    .    . 

24.                                 სხვადასხვა 15 წთ.
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