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18 აპრილი 2022 წ.              

                                                                                                     14 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „XVII საერთაშორისო სააღდგომო ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

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

შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

 

2. პროექტის „ისწავლე და დასაქმდი“ განსახორციელებლად საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული 

მომზადების ცენტრის“ (ს/ნ 200279448) დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. პროექტის „ისწავლე და დასაქმდი“ განსახორციელებლად 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  „კოლეჯი 

„იკაროსის“  (ს/ნ 211351071)  დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. პროექტის „ისწავლე და დასაქმდი“ განსახორციელებლად საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - კოლეჯი „მერმისის“ (ს/ნ 

209467646) დაფინანსების შესახებ   

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელოვნების სკოლისთვის 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელოვნების სკოლისთვის, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციულ) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიისთვის“ 

(ს/ნ 211351428) 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 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის N2 ხელოვნების სკოლისთვის“ 

(ს/ნ 202056611) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ.თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ (ს/ნ 401963666) 

თანხის გამოყოფის შესახებ  

15 წთ.
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

9. პროექტის „ლისის სამთო ფესტივალი“ განსახორციელებლად 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

„საქართველოს სამთო სირბილის ფედერაციის“  (ს/ნ 405235142) 

დაფინანსების შესახებ   

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

10. ქალაქ  თბილისში,  გახოკიძის ქუჩა N14დ-ში, გახოკიძის ქუჩაზე, 

გახოკიძის ქუჩა N16ბ-ში, გახოკიძის ქუჩა N14ბ-ში (საკადასტრო

კოდები: N01.19.19.005.213, N01.19.19.005.217, N01.19.19.005.062, 

N01.19.19.005.064, N01.19.19.005.007) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N72-ში მდებარე 64.15 კვ.მ 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.056.01.500) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში არსებული 10946 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.088.052, ნაკვეთი

088/052) საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

13. ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში არსებული 324853 კვ.მ

(საკადასტრო კოდი: N01.17.06.012.931) მიწის ნაკვეთის საზღვრების

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

14. ქალაქ  თბილისში, საბურთალოს რაიონში არსებული 40880 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  N01.72.14.016.943, 

ნაკვეთი 16/234) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

15. ქალაქ თბილისში, პარკი „მზიურის“ ტერიტორიაზე (საკადასტრო

კოდი:  N01.14.14.005.156) არსებული 461 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და

მასზე განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირი - „მზიანისთვის“ (ს/ნ

404488121) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

16. „ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 81372 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.019.283) პირდაპირი 

განკარგვის წესით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

„კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სააგენტოსთვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 24.12.20 წლის N20.1579.1930 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

17. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსთვის „სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

ცენტრისთვის (ს/ნ 200280141) გარკვეული უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემის შესახებ“ სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 

31 დეკემბრის N01-4/154 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანაზე 

თანხმობის მიცემის თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

18. ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N2-6-ის მიმდებარედ 

რეგისტრირებული 1695 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.14.012.041) ტერიტორიიდან 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს

„კრაფტსიტისთვის“ (ს/ნ 405474311) პირდაპირი განკარგვის წესით,

იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

19. „შპს „ჰერმესის” ზოგიერთი სარიტუალო მომსახურების საფასურის 

განსაზღვრის შესახებ” ქ.თბილისის მთავრობის 2007 წლის 27 

აგვისტოს N18.09.611 დადგენილების ძალადაკარგულად 

გამოცხადებისა და შპს ,,ჰერმესის” ზოგიერთი სარიტუალო და 

დამატებითი მომსახურების წესებისა და ფასების განსაზღვრის 

შესახებ” ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის 

N35.14.1609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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, ფერმერთა ქუჩა N109-ის მიმდებარედ, ლისის

ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა N143, N145, N147, N149-ში

არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: 

N01.14.16.009.446, N01.14.16.009.442) და მიმდებარე

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

23. ქალაქ თბილისში,  სოფელ წავკისში, ვახტანგ თედიაშვილის ქუჩა

N24, N26, N22, N28, N28ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე

(საკადასტრო კოდები: N81.02.21.486, N81.02.21.031, N81.02.21.487, 

N81.02.21.341, N81.02.21.340, N81.02.21.342) ინდივიდუალური

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

24. ,,ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, წავკისში, კოჯრის

გზატკეცილზე არსებულ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის

შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N210 განკარგულებით

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის

კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

25.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


