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11  სექტემბერი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „თბილისი ფოტო ფესტივალი 2019“ განსახორციელებლად 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „Tbilisi Photo 

Festival - თბილისის საერთაშორისო ფოტო ფესტივალი“ (ს/კ  436032669) 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ,,პროექტის „არტ  ფაზლი“ განსახორციელებლად  შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების „სპილოუ“  (ს/კ 404515342) 

დაფინანსების თაობაზე’’ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. პროექტის ,,წიგნი-ალბომის „რობერტ სტურუასა და მირიან შველიძის 

ერთობლივი შემოქმედება“ - ელექტრონული ვერსიის მომზადება-

შემუშავებისა და გამოცემისათვის’’  შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოების „ექსპრეს ბუქსი“ (ს/კ 404417573) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. პროექტის „თანამედროვე დიზაინი ტრადიციულ რეწვაში, დარგის 

სამეწარმეო პოტენციალის გაძლიერებისათვის“ განსახორციელებლად 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხელოვნების 

საერთაშორისო ცენტრი“ (ს/კ 204426451) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. პროექტის „თბილისის დინებები“ განსახორციელებლად  არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „თანამედროვე ხელოვნების 

სივრცე - მაუდი“  (ს/კ 404578989) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. პროექტის „პოსტერებით დანახული თბილისი“ განსახორციელებლად 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების „ჯეოპოსტერი“ (ს/კ 

405220693) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. პროექტის  „დედიკას გალერეა ინვაირომენთალი - შუშის კუბი 

ურბანული თეორიისთვის“ განსახორციელებლად  შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების „DEDICACE“ (ს/კ 404977799) 

დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ჯანმრთელობის  დაცვის  ქვეპროგრამების  განხორციელების  წესების 

დამტკიცების  შესახებ“  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  2018  წლის  28  დეკემბრის  №35‐118    დადგენილებაში 

ცვლილების  შეტანის  შესახებ“  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  

.    .    . 
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9. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

„სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების 

ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 

6 მარტის №15-49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.12.040.004) მდებარე, ქალაქ თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, თენგიზ სტურუას ქუჩა N29-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.27.002.030) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N23-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.24.004.056) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლების 4ბ მიკრორაიონის N32ა-ში 

(საკადასტრო კოდები: N01.11.13.009.025.01.500, N01.11.13.009.025.01.501) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 
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14. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, რუსთაველის ქუჩა N45-ში (საკადასტრო 

კოდები: N01.20.01.139.109.01.001, N01.20.01.139.109.01.002, 

N01.20.01.139.109.01.003, N01.20.01.139.109.01.004) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა N22-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.21.002.061.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, ფარნავაზ მეფის გამზირი N29-ის მიმდებარედ 

არსებული 408 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.014.959) 

გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. „ქ. თბილისში, ვარკეთილი 3-ის IV მიკრორაიონის კორპუსი N425-ის 

მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: 

N01.19.39.002.091, N01.19.39.002.092) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2018 წლის 11 აპრილის N18.212.394 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. „აუქციონატორს - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და 

აუქციონში გამარჯვებულ პირს -  შპს „აკა“-ს  (ს/კ 402039744) შორის 2017 

წლის 3 აგვისტოს გაფორმებულ „პირობებით გამოცხადებული 

აუქციონის“ Nე-365-31-21329 ხელშეკრულებაში  ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

19. „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 მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

20. „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. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისში,  სამგორის რაიონში,  სოფელ ფონიჭალაში, 

ყარაჯალარი (საკადასტრო კოდები: №№ 81.05.04.509, 81.06.00.301, 

81.06.00.300, 81.06.00.302, 81.06.00.303, 81.06.00.304, 81.06.00.305) 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

22.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 
 

 

 

 


