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23 ივნისი 2021წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა-

ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) მიერ საკუთარი 

სახსრებით და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 

ბიუჯეტით „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

ხელშეწყობის“ (კოდი  07 01 02) ქვეპროგრამიდან გამოყოფილი 

ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებების/მიმართულების შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ზაჰესის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №5 ხელოვნების 

სკოლისთვის“ (ს/ნ 236094141) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 

პ. ამირანაშვილის სახელობის №18-ე ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ 

200037548) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის №23 

ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ 206070794) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის №30 

ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ 202935315) თანხის  გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. პროექტის „თანამედროვე ხელოვნების რეზიდენცია „თბილისი“ 

II/2021“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი -

თბილისის“ (ს/ნ 404497950) დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, ლადო გუდიაშვილის ქუჩა №17

(საკადასტრო კოდი: №01.20.01.101.079) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ნაკადულის მე-6 გასასვლელი, №33-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.33.005.014.01.001) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში,  მიხეილ ხერგიანის ქუჩა, 

ჩიხი 1, №3-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.039.01.001) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისში,  ელდარის ქუჩა №12,  №1 კორპუსში  და №2

კორპუსში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.026.027) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისში,  ქართლელიშვილის ქუჩა (ყოფილი კამალოვი) 

№26-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.013.074) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №102-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.02.059.067) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში,  ნუცუბიძის  ქუჩა №181ა-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.01.007.224.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №79-ში, მე-3 კვარტალის

კორპუსი №15-ის მიმდებარედ არსებული 3509 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.04.013.066) 24 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „გურამ დოჩანაშვილი-

საერთაშორისო ქართული სკოლისთვის“  (ს/კ 404903734) იჯარის 

ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის აუქციონის ფორმით გაცემისას ნებართვის 

გამცემისა და ნებართვის მფლობელის მიერ ხელმოწერილი 

პირობებიან აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი“ 2009 

15 წთ.
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წლის 3 აპრილის №1 და №2 ოქმების საფუძველზე გაცემულ 

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა 

სანაპიროებზე არსებულ უძრავ ნივთებზე გარე რეკლამის 

განთავსების №000001 და №000002 ნებართვებთან დაკავშირებით 

გასატარებელი ღონისძიებების  თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში არსებულ, მდინარე მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა 

სანაპიროების ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე 

გარე რეკლამის განთავსების ნებართვების გაცემის შესახებ 

ელექტრონული პირობებიანი აუქციონების გამოცხადების თაობაზე

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. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

18 „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. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

19.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


