
 
 

 - 1 - 

 
 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

2 ივნისი 2021წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „7x7 ფეხბურთის სამოყვარულო ჩემპიონატი თბილისის 

„MASTER LEAGUE“ - „MASTER LEAGUE“-2, „MASTER LEAGUE“ 3 და 

თბილისის მერიის თასი“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული)  იურიდიული პირის  „7x7 ფეხბურთის 

ასოციაციის“  (ს/ნ 404573323)  დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის დავით 

ანდღულაძის სახელობის №14 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ 

202053295) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ჰ. გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ 

204904158) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ,,ქ. თბილისის სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული 

თეატრის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირად 

დაფუძნების შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2007 წლის 7 მარტის 

№06.25.192 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის სანდრო 

ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის“ (ს/ნ 209467799) 

თანამშრომელთა 2021 წლის სახელფასო დანამატის ფონდის 

შეთანხმების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის სანდრო 

ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის“ (ს/ნ 209467799) 2021 

წლის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების ოდენობის შეთანხმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „სამეფო უბნის თეატრის“ 

(ს/ნ 404473752)  2021 წლის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

პირთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების ოდენობის 

შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის“ (ს/ნ 401963666) საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, აკაკი ხორავას ქუჩა №7-

11/ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №7-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.15.07.017.055.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში,  ვარკეთილის დასახლება, მე-3 მასივში, მე-6 

კვარტალის №9 კორპუსში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.20.030.010.01.012)  მდებარე   უძრავი   ქონების   პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების  ქუჩის I შესახვევი №3-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.05.011.304.01.342) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №44-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.05.003.009.01.050, №01.14.05.003.009.01.052) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №44-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.05.003.009.01.039) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, ჩიქობავას ქუჩა №29-ში; ქალაქ თბილისში,

გოცირიძის ქუჩა №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.06.034.014)

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში,  სოხუმის ქუჩა ჩიხი II, №1-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.20.01.104.032.01.502) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში, ერეკლე მეორეს ქუჩა 

№6-ში (საკადასტრო კოდი:  №81.08.21.448.01.002) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოს მიერ გაფორმებული ზოგიერთი ხელშეკრულებების 

შეწყვეტის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოს მიერ ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირი №70-ის 

მიმდებარედ: კორპუსი №2, კორპუსი №3 (ყოფილი ავჭალის 

გზატკეცილი №64) №01.12.01.005.137 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის ნაწილის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მიღების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ  თბილისში, სოფელი დიღმის ტერიტორიაზე  არსებული 

2913875 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.72.14.092.877) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ  თბილისში, დაბა წყნეთში (ნაკვეთი155/002) არსებული 8628 

კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

15 წთ.
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№01.20.01.155.002) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ  თბილისში, დაბა კოჯორში  არსებული 78644 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.08.860) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ  თბილისში, ვაკის რაიონში, დელისის 3, №28-ის მიმდებარედ 

არსებული 7398 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.15.002.131) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

23. ქალაქ  თბილისში, სამგორის რაიონში (ნაკვეთი 41/046)  არსებული 

21032 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.10.041.223) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირებისა და ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში (ნაკვეთი 

41/046)  არსებული 151 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: №01.19.10.041.224)  ქალაქ თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის) საკუთრების 

უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ დიმიტრი ოცხელს (პ/ნ

01010009200) შორის 2020 წლის 29 ივნისს   გაფორმებულ „უძრავი 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის Nე-523-2-25145 

ხელშეკრულებაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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25. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ღია 

კაფეს მოწყობის მიზნით გადაცემული მიწის ნაკვეთების 

მოიჯარეთა მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების 

განხორციელების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

26. „ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 20000 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.019.184) ააიპ  „აუტიზმის 

კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდისთვის“ (ს/ნ 405079640) 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის 

ფორმით გადაცემის საკითხის საკრებულოსთან შესათანხმებლად 

წარდგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2017 წლის 19 ივლისის №26.13.522  განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  ა(ა)იპ 

„აუტიზმის კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდის“ (ს/ნ 405079640) 

გათავისუფლების თაობაზე                            

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

27. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და შპს „ინდუსტრიულ ქალაქს“ (ს/ნ 404580191) შორის 

2019 წლის 23 სექტემბერს გაფორმებული „პირობებით 

გამოცხადებული აუქციონის Nე-482-1-23724 ხელშეკრულებაში“ 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

28. ,,ქ. თბილისში, დიდგორის რაიონში, დაბა კოჯორის სამხრეთით, 

ტაბახმელას მიმედბარე ტერიტორიაზე ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის ასაშენებლად განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის შეთნხმების შესახებ’’ თბილისის 

მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის 

არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 24 დეკემბრის №01/1979 

ბრძანებით დამტკიცებული  განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 



 
 

 - 7 - 

 

 
 

29. ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში; ქალაქ თბილისში, სოფელ 

წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

№81.02.21.628,  №81.02.21.629, №81.02.21.630, №81.02.21.632, 

№81.02.21.631, №81.02.01.802, №81.02.21.604, №81.02.21.337,

№81.02.21.316, №81.02.21.336, №81.02.21.338, №81.02.21.315,

№81.02.94.019, №81.02.21.428, №81.02.01.894, №81.02.21.515,

№81.02.01.812, №81.02.21.575 (ნაწილი),  №81.02.21.564 (ნაწილი), 

№81.02.41.011 (ნაწილი), №81.02.21.357 (ნაწილი)) ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

30. „ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ 

ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.005.038, 

№01.10.18.005.050, №01.10.18.007.006, №01.10.18.006.228) 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 ნოემბრის №395 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

31. ქალაქ თბილისში, სულხან ცინცაძის ქუჩა №24ა-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.17.002.033) 

მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

32. „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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33. „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 

.    .    . 

34.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


