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22  ივლისი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის 

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესების 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის N37-12 დადგენილებაში 

ცვლილების  შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის საგუნდო 

მუსიკის ფესტივალისათვის“  (ს/კ 404441305) „თბილისის საგუნდო 

მუსიკის X საერთაშორისო ფესტივალის“ ჩასატარებლად თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 

2020 წლის 4 მარტის N20.261.308 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუზეუმების გაერთიანების“ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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(ს/კ 402036998) სტრუქტურულ ერთეულებში - მუზეუმებში 

შესასვლელი ბილეთების ფასის შეთანხმების შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. პროექტის „თანამედროვე ხელოვნების რეზიდენცია - თბილისი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი - 

თბილისის“ (ს/კ 404497950) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 

400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. „ქ.  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიების  გამოყენებისა  და 

განაშენიანების  რეგულირების  წესების დამტკიცების  შესახებ“  ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-

39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  დადგენილების  პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ს. ბირკაძე  

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების 

საქალაქო სამსახურის მიერ მოსკოვის გამზირზე არსებული შუა 

გამყოფი გამწვანების ზოლის ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებით 

აღჭურვის ღონისძიებების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ნ. ჭონქაძე 

.    .    . 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

8. ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების ქუჩა N1-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.11.05.011.301.01.670) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა 

N26-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.070.01.001) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, ზემო პლატოს II 

მიკრორაიონის კორპუს N19-ში (ნაკვეთი 07/029, საკადასტრო კოდი: 

N01.19.20.007.029.01.015) მდებარე, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ყოფილი 

საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრისთვის პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისში,  ტაბახმელაში  არსებული  10186 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.10.799) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირებისა და 756 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.10.800)  ქალაქ  თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების 

შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N255 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართი 1-ის „თ“ ქვეპუნქტით 

განსაზღვრული დროებითი შენობა-ნაგებობების ან/და 

დანადგარების განთავსების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროექტის მოწონების 

თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში,  დიდ ლილოში, ვარკეთილის დასახლებაში- ქალაქ 

თბილისში, დიდ ლილოში, ვარკეთილის მეურნეობაში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N81.08.28.104, N81.08.28.989-ის 

ნაწილი) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

14. ,,ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში, ვარაზის 

ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური, 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი 

დანიშნულების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების  შესახებ’’ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის N76 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების ცვლილების პროექტის მოწონების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში,  კახეთის გზატკეცილის N65-ის მიმდებარედ 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.21.003.094) 

კომერციული კომპლექსის (კომერციული, სავაჭრო, სასაწყობე) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

16. „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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17. „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 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე, N01.72.14.047.201 და 

N01.72.14.047.202 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის 

ნაკვეთებზე სასაფლაოს მოწყობის პროექტის შეთანხმების თაობაზე

,,15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

19.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 
 
 
 
 


