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29  ივლისი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-„თბილისის 

განვითარების ფონდისთვის“ (ს/კ 404384974) სარეაბილიტაციო-

სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელებაზე დავალების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი  

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეზერვუარის 

(თბილისის წყალსაცავი) სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენისა და 

მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 

404553666) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. „28-ე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი „შემოდგომის 

თბილისი“ განსახორციელებლად ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „თბილისის მუსიკალური ფესტივალების ცენტრისთვის“ (ს/კ 

404380914) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

5. პროექტის  „რეპრესიების   მუზეუმი“  განსახორციელებლად 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის   საზოგადოება  „შპს   ინტერაქტივ 

სოლუშენსის“   (ს/კ 406122342) დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

6. .ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის საგუნდო მუსიკის 

ფესტივალის“ (ს/კ 404441305) 2020 წელს შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის და შრომის ანაზღაურების 

ოდენობის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის მიხეილ 

იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის N6 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 

202374037) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 406138291) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქალაქ თბილისის გლდანი-

15 წთ.
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ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 

400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ (ს/კ 401963666) 

სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული   პირის     „ქ.   თბილისის   მერიის 

ფეხბურთის   სპორტული   ცენტრი იმედისთვის“ (ს/კ 401963666) 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

12. 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. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის 

სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 

404910833) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 
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14. 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. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

15. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით, სარგებლობის 

უფლებით გადაცემული  უძრავი ქონების მოსარგებლეთა მიმართ 

ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 6 მაისის 

N20.478.626 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვების მფლობელთა მიმართ ზოგიერთი 

ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების III მიკრორაიონის 

კორპუსი N35-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.08.005.016.01.501) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩა N17-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.07.031.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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19. ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი N3ბ-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.12.003.155.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში მდებარე, 1089 კვ.მ ფართობის

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.292) სსიპ -

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი

ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის   მუნიციპალიტეტის  2020  წლის   ბიუჯეტით

განსაზღვრული ასიგნებებიდან  ქალაქ   თბილისის

მუნიციპალიტეტის   100%-იანი   წილობრივი მონაწილეობით

დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - ტონუსისთვის“ (ს/კ

205267085) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის“ (ს/კ 202888349) 

მიმართ ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, დიდ დიღომში, 

ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ არსებულ N1/10/6/1/12 მიწის 

ნაკვეთზე ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების 

საქალაქო სამსახურის 2005 წლის 13 დეკემბრის N20/74 ბრძანებით 

შეთანხმებული მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისში,  კრწანისის ქუჩაზე (ნაკვეთი 13/13) მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.06.013.013) მრავალფუნქციური 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

25. „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 

.    .    . 

26. „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 

.    .    . 

27. „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 

.    .    . 

28. „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.
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მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

29.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


