
 
 

 - 1 - 

 
 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

16 სექტემბერი 2020 წ.              

                                                                                                      12 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ (ს/ნ 

404405960) ლანდშაფტის განვითარების გეგმის დამტკიცებაზე თანხმობის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

2. „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ 2021-2030 წლების 

სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

3. პროექტის „საქართველოს დროით ბლუზის დროა - 2020“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრის“ (ს/ნ 204562124) 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. პროექტის „ანიმაციის საიუბილეო წლისთვის - 2020 - ანიმაციური 

ფილმების აღდგენის ხელშეწყობა“ განსახორციელებლად სააქციო 

საზოგადოება „ქართული ფილმის“ (ს/ნ 202054196) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში,  დიდი დიღმის დასახლების III მიკრორაიონის კორპუს 

N27-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.08.005.011) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.05.029.144) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა  N30-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.051.01.002) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის კორპუს N35-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.16.008.017.01.057) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ვუკოლ ბერიძის ქუჩა N6ა-ში (საკადასტრო კოდები: 

N01.15.05.061.014.01.508, N01.15.05.061.014.01.507) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლებაში, შანდორ პეტეფის ქუჩა N17-ში 

(ნაკვეთი 31/026, საკადასტრო კოდი: N01.17.07.031.026.01.501) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ 

თბილისში, დგებუაძის ქუჩა N1-ში მდებარე უძრავი ქონების  (საკადასტრო 

კოდი: N01.13.08.001.007.01.550) არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „სმენადარღვეულ ბავშვთა აბილიტაცია/ 

რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ფონდი აი ია“-სთვის 

(ს/ნ 404494935) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 31 ოქტომბრის 

N18.881.1257 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ ელექტონულ აუქციონებზე 

გამოცხადებული განსაზღვრული მოძრავი ქონებისთვის შეცვლილი საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. 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 N100306573) განსაზღვრული 

პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი 

პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 20 ნოემბრის N19.1217.1543 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგი დადგენილების 

პროექტების მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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.
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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.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


