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3 ივნისი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა - 

ბაღების  მართვის სააგენტოს“ (ს/კ  404905475) მიერ საბავშვო ბაგა - 

ბაღის დაფუძნების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ეროვნული სკრინინგ -

ცენტრისთვის“ (ს/კ 202442730) სუბსიდიის გაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 406138291) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის მერიის 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ (ს/კ 401963666) 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი - 

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 

400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირი ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 

404502515) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის მოსწავლე -

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/კ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. „პროექტის „კირკე - ცეკვის და თეატრის ექსპერიმენტული 

პლატფორმა“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „სამი კურდღელი“ (ს/კ 

405242170) დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 26 თებერვლის 

№ 20.228.285 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის 

მიერ წყალარინების (საკანალიზაციო) ქსელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოს მოწყობაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. კ. სამხარაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში,  საინგილოს ქუჩა №55-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.02.059.027.01.506) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ვაგზლის ქუჩა №57-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.18.13.016.003.04.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „ქ. თბილისში, დიდი დიღმის IV მიკრორაიონში, №29-ე კორპუსის 

მიმდებარედ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებულ  8613 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: №01.10.07.004.058) ე.წ. ყოფილი 

კოოპერატიული ბინათმშენებლობის წევრებისთვის/მათი 

უფლებამონაცვლეებისთვისა და   შპს „პერსპექტივასათვის“ (ს/კ

405304950) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 13 

მაისის №20.505.651 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, 9 აპრილის პარკის ტერიტორიაზე არსებული მიწის 

ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: №01.15.04.018.024 

№01.15.04.018.025  №01.15.04.018.026) სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარედ არსებული 8004 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.12.04.004.093) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. „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 

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

16. „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 მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

17. „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 შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

18. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

15 წთ.
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ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის  შესახებ

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

19.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


