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26 დეკემბერი 2018წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  

 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,თბილისის განვითარების ფონდის’’ (ს/კ 404384974) 

მიერ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ,,ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის’’ პროგრამის 

(კოდი: 02 10) ფარგლებში განსახორციელებელი მიმართულებების/ 

ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 10 იანვრის №01.18.18 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის - „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ 

(ს/კ 404405960) სტრუქტურისა და სტრუქტურული ქედანაყოფების 

ფუნქციების განსაზღვრის თაობაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის 

სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) მიერ საკუთარი სახსრებით და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით „სკოლამდელი 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის“ (კოდი:  07 01 02) 

ქვეპროგრამიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში 

განსახორციელებელი ღონისძიებების/მიმართულების შეთანხმების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 23 

აგვისტოს №18.710.1054 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს. ი. ელოშვილი  

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლების I მიკრორაიონის კორპუს №12-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.27.008.005.01.123) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში (ნაკვეთი N11/22), ქალაქ 

თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში (ნაკვეთი N11/17) 800 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.08.011.173) პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, გორკის ქუჩის შესახვევი №2-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.16.06.033.015.01.506) მდებარე უძრავი ქონების  სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ/ქალაქ 

თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 821.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

და შენობა-ნაგებობა №3-ის (ფართით 30 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №8-ის 

(ფართით 28.89 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №4-ის (ფართით 69.53 კვ.მ, მათ 

შორის: სარდაფი 11.46 კვ.მ, I სართულზე 58.07 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა 

№5-ის (ფართით 21.01 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №9-ის (ფართით 3.47 კვ.მ), 

შენობა-ნაგებობა №1-ის (ფართით 2.09 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №7-ის 

(ფართით 29.37 კვ.მ) და შენობა-ნაგებობა №6-ის (ფართით 33.81 კვ.მ) 

(უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.137) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და იამზე მაისაიასა და 

ნონა ბაქრაძესთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის შესათანხმებლად 

15 წთ.
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წარდგენის შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, დუშეთის 

მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 

დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონებაზე უარის  შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, რაზმაძის ქუჩა N1ა (1), N1, N6, N8, N12, N12ა, N16, N18ა, 

N11, N13, N9, ქალაქ თბილისში, არაყიშვილის ქუჩა N20 და ქალაქ 

თბილისში, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა N40-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N01.14.11.029.080, N01.14.11.029.076, 

N01.14.11.042.007, N01.14.11.044.004, N01.14.11.044.003, N01.14.11.044.040, 

N01.14.11.044.052, N01.14.11.044.051, N01.14.11.044.036, N01.14.11.044.045, 

N01.14.11.029.008, N01.14.11.029.033, N01.14.11.029.074, N01.14.11.029.014) 

მრავალფუნქციური კომპლექსის (საცხოვრებელი, კომერციული) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონებაზე უარის  თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 
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12. „ქ. თბილისში, ძველი თბილისის რაიონში, ყიფიანის ქ. N31-ში, 

მთაწმინდის ქ. N19-17-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 20 სექტემბრის N2767 განკარგულებით 

შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის  კორექტირებული 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

13. „ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 

28 აპრილის №119 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების 

რეგულირების გეგმაში ცვლილების შეტანის პროექტის მოწონებაზე 

უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, კიკეთში მდებარე: №81.01.02.369, №81.01.02.386, 

№81.01.02.395 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებსა 

და მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის 

მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელას ტერიტორიაზე არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.03.311, №81.02.03.312, 

№81.02.03.313, საერთო ფართობი: 119, 309.0 კვ.მ) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის  პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 
 


