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12  აგვისტო 2020 წ.              

                                                                                                      12 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტოს“ (ს/ნ 405026877) მიერ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის 

„საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა“ 

ფარგლებში (კოდი: 07 02 03) განსახორციელებელი 

მიმართულებების/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 30 დეკემბრის N19.1419.1808 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე  

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეზერვუარის 

სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენისა და მართვის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

3. პროექტის „ფოლკლორიადა 2020“ განსახორციელებლად 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „კულტურულ 

ურთიერთობათა ახალგაზრდული კავშირის“ (ს/ნ 203860624) 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. პროექტის „CineDOC-Tbilisi საერთაშორისო დოკუმენტური 

კინოფესტივალი“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „NOOSFERA FOUNDATION“-

ის (ს/ნ 401961962) დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 11 მარტის 

N20.309.378 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. პროექტის „თბილისის ლიგა 2020“ განსახორციელებლად 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

„საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციის“  (ს/ნ 

402020371)  დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. პროექტის „7x7 ფეხბურთის სამოყვარულო ჩემპიონატები თბილისის 

„MASTER LEAGUE“ და „CHALLENGE LEAGUE“ განსახორციელებლად 

არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის  „7x7 

ფეხბურთის ასოციაციის“  (ს/ნ 404573323)  დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის IV მიკრორაიონის კორპუს N33-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.16.012.012) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისში,  პეკინის გამზირი N41გ-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.13.012.029.01.403) მდებარე უძრავი  ქონების  პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ  თბილისში,  დაბა  წყნეთში,  იოსებ  გრიშაშვილის  ქუჩა N49-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.20.01.001.009.01.009) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისში,  ტაბახმელის დასახლებაში,  კორპუსი  N5-ის I 

სადარბაზოს I სართულზე, ბინა  N2-ში რეგისტრირებულ  51.51 კვ.მ 

ფართზე  (საკადასტრო კოდი: N81.02.07.369.01.002) ქალაქ თბილისის 

თვითმმართველი  ერთეულის  (ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტი) 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს 

- ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „კონსალტინგ გრუპს“ 

(უფლებამონაცვლე: შპს „სითი ბოქსი“, ს/ნ 439402843) შორის 2017 

წლის 31 მაისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების 

შეტანისა და დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  შპს „სითი ბოქსის“ 

(ს/ნ  439402843) გათავისუფლების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით სარგებლობის

უფლებით გადაცემული მიწიქვეშა გადასასვლელების (ქ. თბილისში, 

ი. ჭავჭავაძის გამზირი N54-ის მიმდებარედ, საკადასტრო კოდი: 

N01.00.493), ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, გალაქტიონის ძეგლის

მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: N01.00.103), ი. ჭავჭავაძის გამზირი

N34-სა (საკადასტრო კოდი: N01.00.061) და ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: N01.00.052) მოსარგებლეების

მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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13. ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე

(საკადასტრო კოდები: N01.14.05.009.111,  N01.14.06.003.041) 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე ქართველიშვილის ქუჩა N4; ქალაქ 

თბილისში, ზემო ალექსეევკის დასახლებაში, კახეთის გზატკეცილსა 

და სამგორის ქვემო მაგისტრალურ არხს შორის არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.16.003.383) სასაწყობე შენობების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-14 კმ-ზე მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.020) 

საცხოვრებელი კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, გლდანში (ნაკვეთი N1/13) მდებარე მიწის

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.16.09.001.053) სააგარაკე-

დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის

მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალას მიმდებარედ არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N72.16.27.071, N72.16.27.082, 

N72.16.27.098, N72.16.27.072, N72.16.27.091, N72.16.27.092, 

N72.16.27.078, N72.16.27.076, N72.16.27.086, N72.16.27.075, 

N72.16.27.094, N72.16.27.084, N72.16.27.088, N72.16.27.074, 

N72.16.27.087, N72.16.27.081, N72.16.27.099, N72.16.27.097, 

15 წთ.
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N72.16.27.090, N72.16.27.073, N72.16.27.077, N72.16.27.080, 

N72.16.27.085, N72.16.27.079, N72.16.27.083, N72.16.27.093, 

N72.16.27.089, N72.16.27.101, N72.16.27.100) სააგარაკე-დასასვენებელი 

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

18. „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 

.    .    . 

19. „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 

.    .    . 

20. „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 

.    .    . 

21.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


