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7 აპრილი 2021 წ.              

                                                                                                          11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის საგუნდო 

მუსიკის ფესტივალისთვის“  (ს/ნ 404441305) „თბილისის საგუნდო 

მუსიკის XI საერთაშორისო ფესტივალის“ ჩასატარებლად თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. პროექტის „თბილისის საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება „ისთერნ პრომოუშენსის“ (ს/ნ 404385606) 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. პროექტის „სახელმწიფო დღისადმი მიძღვნილი ქართული მუსიკის 

კონცერტი - „აკუსტიკა“  განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „სოინგლაბის“ (ს/ნ 

405197905) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ილია 

ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმის“ (ს/ნ

202336383), ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-

მუზეუმის“ (ს/ნ 204514533), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის“ (ს/ნ 204512973), 

ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-

მუზეუმის“ (ს/ნ 204513990), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის

მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ (ს/ნ 202063300), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის 

ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ (ს/ნ 202166556), 

ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-

მუზეუმის“ (ს/ნ 203851661), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის სოსო წერეთლის

მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ (ს/ნ 202336105) და ა(ა)იპ „ქ. 

თბილისის თოჯინების მუზეუმის” (ს/ნ 204545233)  რეორგანიზაციის 

(შერწყმა /გაერთიანება)  პროცესის დასრულებისა და ა(ა)იპ 

„მუზეუმების გაერთიანების“ დაფუძნების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 29 ივლისის 

N30.02.651 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N36-ში (საკადასტრო კოდი:

N01.19.20.020.010.01.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი VII, შესახვევი 

N5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.026.001) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, გლდანში, მე-8 მიკრორაიონის კორპუსი N23-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.10.001.003.01.531 და 

N01.11.10.001.003.01.530) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში  არსებული 1726428 კვ.მ ფართობის

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.06.628)  საზღვრების

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, სატელევიზიო ანძაზე 

ვიზიტორთა ცენტრის, პანორამული რესტორნისა და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, ფლობის, ოპერირებისა და ამ 

მიზნით, შესაბამისი უძრავი ქონების ინტერესთა გამოხატვაში 

გამარჯვებული პირისთვის სარგებლობის ფორმით გადაცემის 

შესახებ ინტერესთა გამოხატვის  გამოცხადების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ალიკო 

მეტრეველს (პ/ნ 01011037306) შორის 2021 წლის 18 იანვარს 

გაფორმებული, პირობების გარეშე გამოცხადებული აუქციონის Nე-

561-12-25884 ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2016 წლის 11 

მარტის პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-297-15-17432 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „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 

.    .    . 
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13. „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. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, შეშელიძის ქუჩა N18-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე

(საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.046) მრავალფუნქციური

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    .  

15. ქალაქ თბილისში, წულაძის ქუჩა N34-ში (საკადასტრო კოდები: 

N01.17.11.034.067, N01.17.11.034.069, N01.17.11.034.068) მრავალბინიანი

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


