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30 ივნისი 2021წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/ნ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელოვნების სკოლისთვის, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის 

ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიისთვის“ (ს/ნ 202056899) და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის 

სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების 

კოლეჯისთვის“ (ს/ნ 202887395) თანხის გამოყოფის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის 

სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404910833) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. პროექტის „საერთაშორისო სააღდგომო ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „არტ პლიუსის“ (ს/ნ 405171898) დაფინანსების 

შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. პროექტის „ზაფხულის ღამის ჯაზი - Midsummer Night Jazz“ 

განსახორციელებლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება „ზ.მ.ჯ. არტი ZMGART-ის“ (ს/ნ 405012677) 

დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. პროექტის „CAFest “Goes to…/კონცეპტArt-ის მოძრავი ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება „ხელოვანთა კავშირი კონცეპტ-არტის“ (ს/ნ 405060874) 

დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. პროექტის „ახალი დრამის ფესტივალი 2021/ფორუმი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „დიალოგისა და განვითარების სახლის (დიდი 

სახლი)“ (ს/ნ 405097158) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის V ჩიხი, 

№7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.065.01.004) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში,  სამღერეთის ქუჩა №5-ში (ნაკვეთი 95/020, 

საკადასტრო კოდი: №01.12.14.095.020) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა №86ა-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.08.027.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის II მიკრორაიონში,  მე-10 კორპუსის 

მიმდებარედ არსებული 1053 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: №01.19.20.002.115) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 

ეკლესიისთვის (ს/ნ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიისათვის“ (ს/ნ 202886788) საშტატო რიცხოვნებისა და 

სახელფასო ფონდის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

15 წთ.



 
 

 - 4 - 

 

 
 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15. „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 

.    .    . 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


