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4  მარტი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის

„საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის (ს/კ 204889282) 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კოლეჯი „გლდანის 

პროფესიული მომზადების ცენტრის“ (ს/კ 200279448) დაფინანსების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  „კოლეჯი 

„იკაროსის“ (ს/კ 211351071)  დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კოლეჯი „მერმისის“ (ს/კ 

209467646) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კოლეჯი „სპექტრის“ (ს/კ 

208183605) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის საგუნდო

მუსიკის ფესტივალისათვის“ (ს/კ 404441305) „თბილისის საგუნდო

მუსიკის X საერთაშორისო ფესტივალის“ ჩასატარებლად თანხის

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონში,  რკინიგზის 

ცენტრალურ ვაგზალზე მდებარე ავარიული შენობის გამაგრების 

დავალების  მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში,  ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა N31-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.23.002.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, თორნიკე ერისთავის ქუჩის ჩიხი N16-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.12.08.036.140 მდებარე, ქალაქ თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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10. ქალაქ თბილისში, ერწოს ქ. N15-ის მიმდებარედ არსებული 2500 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.12.08.010.053) გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისში,  ბაგების სატყეო უბანში, ნაკვეთი 08/403  არსებულ 

466 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.09.008.403) ქალაქ 

თბილისის თვითმმართველი ერთეულის (მუნიციპალიტეტი) 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და შპს ,,დუჩის’’ 

(ს/კ 206267449) შორის, 2008 წლის 21 იანვარს გაფორმებული, ,,უძრავი 

ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულების’’ (სანოტარო 

რეგისტრაციის მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი N130819831) 

შეწყვეტისა და თანმდევი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. „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 

.    .    . 

14. „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 

.    .    . 
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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

მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 
 


