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3 თებერვლის 2021 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის 

„სოციალურად დაუცველი  და წარმატებული სტუდენტების 

ხელშეწყობა“ (კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი 

ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და 

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დაფინანსების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებისა და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის  წარდგენის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელოვნების სკოლის, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“ (ს/ნ 

211351428) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ი. 

სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის 

ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიისთვის“ (ს/ნ 202056899) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

3. 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 

.    .    . 

4. 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 

.    .    . 

5. 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 

.    .    . 

6. 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 

.    .    . 

7. 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 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისში, რკინიგზის ცენტრალური ვაგზლის 

ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი:        №01.13.07.021.125) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ქერჩის ქუჩა №6ბ-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.11.05.029.073.01.561) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონი, ძოწის ქუჩა №2-4-ის მიმდებარედ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.01.008.045) ყოფილი საბინაო-

სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი 

უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში 

გამარჯვებული შპს „ჰორვატსისათვის“ (ს/ნ 405349154) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, სიაფებში (ნაკვეთი 02/573) 

არსებული 954 კვ.მ  (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.002.573) ქალაქ 

თბილისის თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტი) საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ  თბილისში, ტაბახმელაში  არსებული 40129 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №81.02.17.180) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

 

.    .    . 
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13. ქალაქ თბილისში, გამზირი დავით გურამიშვილი, №15 არსებული 

9272 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.12.09.021.193) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, დასახლება გლდანისხევში, კორპუსი №10-ის 

მიმდებარედ არსებული 3848 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.05.002.253) საზღვრების ფართობის 

შემცირებით კორექტირების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში არსებული 31926 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №81.02.10.464) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ  თბილისში, დიდი დიღომი, მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არსებული 973 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.07.003.379) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

18. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

15 წთ.
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საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონებაზე უარის შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

19.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


