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6 აპრილი 2022 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „თბილისის წიგნის XXIV საერთაშორისო ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და

გამავრცელებელთა ასოციაციის“ (ს/ნ 202910252) დაფინანსების

შესახებ  

15 წთ.

მომხს.  ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. პროექტის „ფოტოკვირეული „ქოლგა თბილისი ფოტო 2022“ 

განსახორციელებლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის

საზოგადოება „თბილფოტოს“ (ს/ნ 404436972) დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. პროექტის „ახალგაზრდული ქუჩის ხელოვნების ფესტივალი -

მაღლივი 2022“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ფესტივალი 1862-ის“ (ს/ნ

402097440) დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. პროექტის „არაფორმალური საგანმანათლებლო-კულტურული და 

საინტეგრაციო ღონისძიებები ა/ო „ბავშვი და გარემოს“ 3 სამსახურის 

მოსარგებლე ბავშვებისთვის“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ბავშვი და გარემოს“ (ს/ნ 

203832460)  დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

5. პროექტის „7x7 ფეხბურთის სამოყვარულო ჩემპიონატები 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 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, ღოღობერიძის ქუჩა N67-ის მიმდებარე

ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.13.034.036) მდებარე

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა N67-ში  (საკადასტრო

კოდი: N01.11.10.006.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ  თბილისში,  ნორიოს აღმართი N24ა-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.03.055.014.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელ მეურნეობაში 

მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული 753 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.009.675) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში არსებულ 900 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე

(საკადასტრო კოდი: N81.01.13.073) და ქალაქ თბილისში, დაბა

კოჯორში, სოფელ კიკეთში არსებულ 262 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე

(საკადასტრო კოდი: N81.01.12.033) ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N3-ში, სამხედრო ქალაქის 

ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები:

N01.19.19.005.222, N01.19.19.005.224) სახელმწიფოსთვის

საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ფიზიკურ პირ

ოლეგი ზაბახიძეს (პ/ნ 38001000396) შორის გაფორმებული 

აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2013 წლის 17 

ივლისის NE-208-9-7535 ოქმით (ხელშეკრულებით) 

გათვალისწინებული პირობისა და ქალაქ თბილისში, აკაკი 

ბელიაშვილის ქუჩა N165ა-ში მდებარე 600 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.13.02.003.079) სერვიტუტის უფლების 

გაუქმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ გიგლა მირცხულავას (პ/ნ 

62001005806) შორის 2014 წლის 28 იანვარს გაფორმებული 

აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი NE-244-3-10773 ოქმით 

(ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული პირობის 

გაუქმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. „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 

.    .    . 

 

15. „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 

.    .    . 

 

16. ქალაქ თბილისში, შალვა გოგიძის ქუჩა N9, ჩაჩავას ქუჩა N2-4-6-8-

10 (ნაკვეთი 4/60), აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა N102, აკაკი

ბელიაშვილის ქუჩა N100, 100ა-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.13.02.004.121, 

N01.13.02.004.154, N01.13.02.004.020, N01.13.02.004.169) 

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 
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17. ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N6-ში არსებულ მიწის

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.008.017) 

მრავალფუნქციური კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

18.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


