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30 სექტემბერი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის საბავშვო ბაგა-

ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/ნ 404905475) მიერ დაფუძნებულ

ა(ა)იპ „ქ. თბილისის N9 საბავშვო ბაგა-ბაღთან“ (ს/ნ 200008259) 

დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების განხორცილების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/ნ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 406138291) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირი ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404502515) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის 

სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404910833) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ (ს/ნ 401963666) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ვ. კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების 

სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 404408066) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N147-ში მდებარე 

167 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: N01.13.08.003.011.01.531) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ნავთლუღის ქუჩა N8-ში (ნაკვეთი 23/011) 

არსებული 3000.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.072) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, საქნავთობის დასახლებაში, ჭირნახულის ქუჩაზე 

(ნაკვეთი N02/008, საკადასტრო კოდი: N01.19.14.002.008) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა N10ა, კორპუსი N3-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.23.009.032) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში,  ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N46ა-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.05.003.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ 

თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N46-ში მდებარე  მიწის 

ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1-ის 

15 წთ.
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(საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.013) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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 მოწონებაზე უარის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეტილზე, აეროპორტის კვანძიდან 

ლოჭინის ხიდამდე საავტომობილო გზის განთავსების ზოლის 

შეზღუდვის კონტურის მოხსნის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

18.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 

 

 

 


