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18 მაისი 2022 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის თბილისის

საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს  მიერ დაფუძნებული რიგი

ბაგა-ბაღების რეორგანიზაციაზე (შერწყმა) თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი  

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ (ს/ნ

404405960) დათვალიერებისა და სხვადასხვა მომსახურებით სარგებლობის

ტარიფების დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრის“ 

(ს/ნ 400098443) მომსახურების სატარიფო ნუსხის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

4. პროექტის „თბილისის გრან (დიდი) სლემის ტურნირი ძიუდოში 2022“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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პირის „საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის“ (ს/ნ 204889282)

დაფინანსების შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

5. პროექტის „მსოფლიო თასი დაშნით ფარიკაობაში „World Cup 2022 FIE 

World Cup in Men’s Epee (Individual and Team)“ განსახორციელებლად

„დარბაზის იჯარა“ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის

„საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის“ (ს/ნ 204892474)  დაფინანსების

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

6. პროექტის „საჯომარდო ბანაკი“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ახალგაზრდული ინიციატივების 

სამოქალაქო ცენტრის“ (ს/ნ 405317633) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების: „ჩოგბურთის განვითარების“ (ს/ნ 404443456),

„ქ. თბილისის მერიის ვ. კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური

მზადების სპორტული ცენტრის“ (ს/ნ 404408066),   „ქ.თბილისის მერიის

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის“ (ს/ნ 401963666) და „თბილისის

ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ (ს/ნ 405155898)

რეორგანიზაციის (შერწყმა/გაერთიანება) დაწყების თაობაზე 

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.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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9. პროექტის „თბილისი ნიუქამერს/Tbilisi Newcomers“ განსახორციელებლად 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „თბილისი ოფენ ეარის“ 

(ს/ნ 405448430) დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

10. პროექტის „მოძრაობის, ფიზიკური და ცეკვის საერთაშორისო 

ფესტივალის“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ლა ფესტას“ (ს/ნ 405381475) დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

11. პროექტის „თბილისის, გოგი თოდაძის სახელობის საბავშვო და 

ახალგაზრდული თეატრის საერთაშორისო ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „საქართველოს ხელოვნების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის“ 

(ს/ნ 405180593) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების - ხელოვნების სკოლების, ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული

პირის „ქ.თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის

ხელოვნების გიმნაზიის“ (ს/ნ 211351428), ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული

პირის „ქ.თბილისის მერიის ი.სუხიშვილის სახელობის ქართული

ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის“ (ს/ნ 202056899), 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ.თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის“ (ს/ნ 202887395), 

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების

სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონულ მომსახურების სისტემასთან

ინტეგრირებული პროგრამების უზრუნველყოფის ლიცენზიის, 2022 წლის

განმავლობაში გაგრძელებისთვის, თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ. თბილისის არამ ხაჩატურიანის სახელობის N10 

ხელოვნების სკოლისთვის”  (ს/ნ 206075067) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის

სახელობის N19 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ 208144417) 

თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

15. ქალაქ  თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N25-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.07.003.005.01.531) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

16. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა N34-ში მდებარე 67.79 

კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.498.01.500) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

17. ქალაქ თბილისში, კორნელი სანაძის ქუჩა N43ზ-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.24.007.442.01.517) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

18. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების I შესახვევის N3ა-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.11.05.011.303.01.823) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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19. ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების ქუჩა N8-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.05.030.001.01.507) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

20. ქალაქ  თბილისში, აკაკი ვასაძის ქუჩა N30-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.12.018.034.02.512) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

21. ქალაქ  თბილისში,  წინამძღვრიშვილის ქუჩა N99-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.01.012.002.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

22. ქალაქ  თბილისში,  გორგასლის ქუჩა N91-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.18.09.003.011.01.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

23. ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის I შესახვევის N6-

ში მდებარე 74.30 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.15.08.001.061.01.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

24. ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხის 

N3-ში მდებარე 88.70 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.081.01.500) და 

99.76 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.081.01.501) უძრავი ქონებების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

 

25. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, კრისტიან სტივენის ქუჩა N23-ში 

მდებარე 92.00 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.040.029.01.06.030) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

26. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, კრისტიან სტივენის ქუჩა N23-ში

მდებარე 44.80 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.040.029.01.06.014) პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

27. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ 

თბილისში, მახინჯაურის ქუჩა N8-ში მდებარე 372 კვ.მ (საკადასტრო 

კოდი: N01.12.12.031.041) და ქალაქ თბილისში, ლიბანის ქუჩა N14-ის 

მიმდებარედ არსებული 1654 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N01.11.03.004.044) 

მიწის ნაკვეთების გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

28. ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ (ნაკვეთი 09/073)  არსებული

676 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.009.073)  და ქალაქ თბილისში, 

ლისის ტბის მიმდებარედ (ნაკვეთი 09/085) არსებული 1472 კვ.მ

(საკადასტრო კოდი: N01.14.16.009.085) მიწის ნაკვეთების საზღვრების

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

29. ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში (ნაკვეთი 16/234) არსებული

39880 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.016.943) მიწის ნაკვეთის

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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30. 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 

.    .    . 

 

31. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ

პირს-ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ინდუსტრიულ ქალაქს“ (ს/ნ

404580191) შორის 2019 წლის 23 სექტემბერს გაფორმებული „პირობებით 

გამოცხადებული აუქციონის Nე-482-1-23724 ხელშეკრულებაში“ 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

32. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, საჯარო

სამართლის იურიდიულ პირ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს
„ქართლიენერჯი“-ს (ს/ნ 404561568) შორის 2019 წლის 22 მარტს

გაფორმებულ „იჯარის Nე-455-1-23227 ხელშეკრულებაზე“  დამატებით

დასადები შეთანხმების მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

33. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული

პირის-ქონების მართვის სააგენტოს 2019 წლის 28 მარტის „უძრავი

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის Nე-454-5-23226 

ხელშეკრულების“ ვადის გაგრძელებაზე უარის თქმის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

34. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული

პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2019 წლის 17 აპრილის „უძრავი

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის Nე-456-4-23238 

ხელშეკრულების“ ვადის გაგრძელებაზე უარის თქმის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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35. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული

პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2018 წლის 5 მარტის Nბ61.01180645 

ბრძანების ვადის გაგრძელებაზე უარის თქმის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

36. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული

პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2015 წლის 1  მაისის ,,უძრავი ქონების

სარგებლობის უფლებით გადაცემის Nე-266-24-12753  ხელშეკრულების’’ 

და 2015 წლის 1  მაისის  ,,უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით

გადაცემის Nე-266-57-12873 ხელშეკრულების’’ ვადის გაგრძელებაზე

უარის თქმის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

37. „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 

.    .    . 

 

38. „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 

.    .    . 

 

39. ქალაქ თბილისში, დიღომში, ქოშიგორაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N01.72.14.045.632; N01.72.14.045.641; 

N01.72.14.045.640; N01.72.14.045.639; N01.72.14.045.638; N01.72.14.045.637) 

საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 
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40. ქალაქ თბილისში, ღოღობერიძის ქუჩა N9-ში არსებულ მიწის ნაკვეთსა

(საკადასტრო კოდი: N01.18.13.020.063) და მიმდებარე

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

41. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, იოსებ კეჭაყმაძის IV შესახვევის 

N14-ში; ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N72.16.15.256; N72.16.23.786; 

N72.16.23.618; N72.16.23.559; N72.16.33.142; N72.16.23.617; N72.16.23.074; 

N72.16.23.078) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის  მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

42. ქალაქ თბილისში,  სოფელ წავკისში, თხინვალაში, იოსებ კეჭაყმაძის IV 

შესახვევის N12, N10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო

კოდები: N72.16.23.499; N72.16.23.500) ინდივიდუალური

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის

გეგმარებითი დავალების პროექტის  მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

43. ქალაქ თბილისში,  სოფელ წავკისში, ამაღლების I შესახვევის N7ა, N3, 

N9ა, N9, N9ბ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 

N81.02.02.377; N81.02.02.949; N81.02.02.471; N81.02.02.743; N81.02.02.513) 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  მოწონების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

44.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


