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1 ივლისი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ვ. კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების 

სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 404408066) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის 

სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 

404910833) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 406138291) 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 „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 

400085572) 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/კ 

404502515) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ (ს/კ 401963666) 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. პროექტის „თბილისის ვოკალისტთა II საერთაშორისო კონკურსი 

Opera Crown“ განსახორციელებლად საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის 

ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის (ს/კ 

203853954) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში მცხოვრები 

მოქალაქე რაჩიკ ხაჩატუროვისთვის  (პ/ნ 01015024981) სოციალური 

დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ლ. ჯაფარიძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა 

№38-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.019.01.004) მდებარე 

15 წთ.
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უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა 

№1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.068.01.003) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის ჩიხი №4-ში (ნაკვეთი №01/175,

საკადასტრო კოდი: №01.19.33.001.195.01.500) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ,,შპს ,,სასათბურე მეურნეობის’’ ქალაქ თბილისის ადგილობრივ 

საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილის პირდაპირი განკარგვის 

წესით მართვის უფლებით გადაცემის თაობაზე’’ 2010 წლის 1 

აპრილის ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის 

ნომერი №100306573) განსაზღვრული პირობების დარღვევის 

გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან 

გათავისუფლების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

2019 წლის 20 ნოემბრის №19.1217.1543 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. 2010 წლის 27 სექტემბერს გაფორმებული ,,ქ. თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ’’ 

№100972811 ნასყიდობის ხელშეკრულების ნაწილობრივ შეწყვეტისა 

და  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში უძრავი 

ქონების გადმოცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -

ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 1 მაისის   №E-191-14-7277 

გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული 

პირგასამტეხლოსგან შპს „ვაკის-პარკის“ (ს/კ 406089414) 

გათავისუფლების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №27-ში (ნაკვეთი №07/048) მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.361) სასაწყობე 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

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. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

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 მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

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. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

19. „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. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

20.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


