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11  მარტი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 

404553666) დაფინანსების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

2. პროექტის „CineDOC-Tbilisi საერთაშორისო დოკუმენტური 

კინოფესტივალი“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „NOOSFERA 

FOUNDATION“-ის (ს/კ 401961962) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

3. პროექტის  „ფოტოკვირეული  „ქოლგა  თბილისი  ფოტო  2020“ 

განსახორციელებლად  შეზღუდული  პასუხისმგებლობის

საზოგადოება „თბილფოტოს“ (ს/კ 404436972) დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

4. პროექტის  „უნივერსიტეტების  პრეზიდენტთა  საერთაშორისო

ასოციაციის  (IUAP)  კონფერენცია“  განსახორციელებლად

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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შეზღუდული  პასუხისმგებლობის  საზოგადოება  „კავკასიის

უნივერსიტეტის“ (ს/კ 205050567) დაფინანსების შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის თეატრი

„გლობუსის“ (ს/კ 204531435) დირექტორის თანამდებობაზე  შოთა

გაბელაიას დანიშვნის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში,  მარატ ნოზაძის ქუჩა N16-ში (საკადასტრო 

კოდები: N01.11.12.015.153, N01.11.12.015.146, N01.11.12.015.147) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის 1 მიკრორაიონის კორპუს N7ა-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.39.028.021.01.507) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ლერი ლაგურაშვილის ქუჩა N3-ში (საკადასტრო

კოდი: N01.11.17.002.005.01.034) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N14-ში

(საკადასტრო კოდი: N01.16.05.033.001.01.509) მდებარე უძრავი

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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10. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ცოტნე დადიანის ქუჩა N2-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.103.01.500) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ცოტნე დადიანის ქუჩა  N11-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.105.01.500) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ  თბილისში, ვარკეთილი 3-ის  ზემო პლატოს კორპუსი N10-ის 

მიმდებარედ  არსებულ 420  კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.20.020.058) ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკუთრების 

უფლების  რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების 

პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს „სასკოს“ (ს/კ 

205045636, უფლებამონაცვლე - შპს „ფიტნეს 31“ (ს/კ 404477464) შორის 

2008 წლის 18 იანვარს გაფორმებულ ,,უძრავი ქონების ნასყიდობისა და 

იპოთეკის ხელშეკრულებაში“ (სანოტარო აქტი: N245/1) ცვლილებისა 
და დამატებების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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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 მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

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 მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

17. „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 

.    .    . 

18. „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 

.    .    . 

19. ,,ქ. თბილისში, ლუბლიანას ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდები: N01.13.01.018.273, N01.13.01.018.205), 

საცხოვრებელი მიკროუბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 18 ივნისის 

15 წთ.
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N1564 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისში, კოჯორში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდები: N81.01.03.907, N81.01.03.908, N81.01.03.909, N81.01.03.910, 

N81.01.03.911, N81.01.03.930, N81.01.22.195, N81.01.22.196, 

N81.01.22.197, N81.01.22.198) განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

21.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


