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23 მარტი 2022 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს

მუსიკალური კონკურსების ფონდისთვის“  (ს/ნ 203862016) თანხის

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს.  ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის

იურიდიული პირის - თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების

საფესტივალო ცენტრის (ს/ნ 205280177)  თანამშრომელთა 2022 წლის

სახელფასო დანამატის ფონდის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. „ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო

(არაკომერციული)  იურიდიული  პირის    ხელოვნების  სკოლების, 

ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო

(არაკომერციული)  იურიდიული  პირის  „ქ.  თბილისის  მერიის

ანასტასია  ვირსალაძის  სახელობის  ხელოვნების  გიმნაზიის“  (ს/კ

211351428), ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ი. 

სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   



 
 

 - 2 - 

 

 
 

სკოლა-სტუდიის“ (ს/კ 202056899), ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული

პირის „ქ. თბილისის  მერიის  სერგო  ზაქარიაძის  სახელობის

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის“ (ს/კ

202887395) საშტატო ნუსხებისა და თანამდებობრივი სარგოების

შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთავრობის 2020 წლის 30 იანვრის N20.127.150 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალბურთელთა გუნდი

„თბილისისთვის“ (ს/ნ 205287866) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

5. პროექტის „თბილისის ლიგა 2022“ განსახორციელებლად

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის

„საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციის“  (ს/ნ

402020371)  დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

6. ქალაქ  თბილისში,  კახეთის გზატკეცილი N104ზ, კორპუს N1-ში და

კორპუს N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.16.002.174) მდებარე

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი N106ე-ში (საკადასტრო

კოდი: N01.19.16.002.166.01.016) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისში, რაფაელ დვალის ქუჩა N11-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.39.014.011.01.526) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა 

N18-ში მდებარე 95.51 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.15.07.017.007.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N51-ში 

მდებარე 37.90 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.14.001.015.01.001) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. ქალაქ  თბილისში, ურეკის ქუჩა N4-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.03.001.071.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ  თბილისში, რკინიგზის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.07.021.327.13.510) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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13. ქალაქ თბილისში, მიხეილ აბრამიშვილის ქუჩა N37-ში მდებარე 

77.08 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.14.003.088.01.554) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

14. ქალაქ თბილისში, ათონელის ქ.N29/ხიდის ქ.N1-ში მდებარე უძრავი

ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.005.004.01.301) 

სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

15. ქალაქ  თბილისში, აღმაშენებელის ხეივანის მე-11 კმ-ზე არსებული

5383 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.006.616) საზღვრების ფართობის შემცირებით

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

16. ქალაქ თბილისში, გულუას ქუჩა/სანაპიროს ქუჩა N5-ის მიმდებარედ

არსებული 604 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.18.09.005.097) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაზისუბნის საქალაქო

სასაფლაოზე  ადამიანის ნეშტის დასაკრძალად განკუთვნილი

სასაფლაოს ზონების ახალი საზღვრების შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის-ქონების მართვის სააგენტოს მიერ 

გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონებზე საპრივატიზაციოდ 

გატანილი ზოგიერთი უძრავი ქონების შეცვლილი საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ 

ელექტონულ აუქციონებზე გამოცხადებული ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” (ს/ნ

202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებისთვის 

შეცვლილი საწყისი სარეალიზაციო ღირებულების განსაზღვრის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

21. „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 

.    .    . 
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22. ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდები: N81.02.21.689, N81.02.21.679) 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

23.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 

 

 
 
 
 


