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25 აპრილი 2018 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე

პირთა საკურორტო მომსახურების’’ ქვეპროგრამის (კოდი: 06 02 

04 01) ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

მოზარდის და მისი გამყოლის საკურორტო მომსახურების

დასაფინანსებლად ვაუჩერის გაცემის და ანგარიშგების წესის

დამტკიცების შესახებ”  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთავრობის 2018 წლის 31 იანვრის N04.19.122 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ეროვნული სკრინინ-

ცენტრისათვის“ (ს/ნ202442730) თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

 

.    .    . 

 
 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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3. პროექტის ,,სახალხო ფესტივალი ,,არტ გენი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,არტ გენი“ (ს/კ 204526450) დაფინანსების

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. პროექტის ,,თბილისის ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი“ 

განსახორციელებლად საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -

ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და

ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის  (ს/კ 203853954) 

დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „საქართველოს კრივის ეროვნული 

ფედერაციის“ (ს/კ 204896942) დაფინანსების  თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის“ 

(ს/კ 202903153) დაფინანსების  თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2018	 წლის	 ბიუჯეტის
ასიგნებების	 ფარგლებში	 არასამეწარმეო	 (არაკომერციული)	
იურიდიული	 პირის	 „საქართველოს	 	 საცხენოსნო	 სპორტის

ეროვნული	 ფედერაციის“	 (ს/კ	 205223168)	 დაფინანსების

თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,საქართველოს სროლის სახეობათა

ეროვნული ფედერაციის” (ს/კ 204892152) დაფინანსების

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული

ფედერაციის“ (ს/კ 204889488) დაფინანსების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,საქართველოს ფრენბურთის ეროვნული

ფედერაციის“ (ს/კ 202218714) დაფინანსების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების

განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 
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12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების

შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017

წლის 26 დეკემბრის №48.14.972 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ

206267494) კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

14. საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების

დამონტაჟების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, რკინიგზის სადგურის

მიმდებარედ მრავალდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომის

მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, 

მშენებლობის, ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტისთვის გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა

გამოხატვის გამოცხადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, ვარკეთილის მეტროს

მიმდებარედ, მრავალდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომის

მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, 

მშენებლობის, ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტისთვის გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა

15 წთ.
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გამოხატვის გამოცხადების შესახებ 

 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, გეგეშიძის ბაღის

მიმდებარედ მრავალდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომის

მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, 

მშენებლობის, ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტისთვის გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა

გამოხატვის გამოცხადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო

კომპანიის” (ს/კ 202886788) სარგებლობაში და საკუთრებაში

არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით

ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის

ფორმით გადაცემის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი

ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით ვადიანი, 

სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით

გადაცემის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო

15 წთ.
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კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი

ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით რეალიზაციის

შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

21. ქ. თბილისში, ზაჰესის დასახლებაში, მშვიდობის ქუჩა N14-ში

(საკადასტრო კოდი: №72.12.05.046.01.505) მდებარე უძრავი

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

22. ქ. თბილისში, ლილოს დასახლების  I მიკრორაიონის კორპუს 

N2ბ-ში  (საკადასტრო კოდი: №01.19.27.009.001.01.019) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

23. ქ. თბილისში,  ლილოს დასახლების მე-2 მიკრორაიონის კორპუს 

N5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.27.002.003.01.025) მდებარე

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

24. ქ. თბილისში,  ლილოს დასახლების  მე-4 კვარტალის  კორპუსში 

N11-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.27.007.015.01.001) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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25. „ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული

არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების 821.00 კვ.მ მიწის

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.112) და ქ. 

თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში იამზე მაისაიას (პ/ნ

62001007924), ნონა ბაქრაძისა (პ/ნ 01008030050) და ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში არსებული

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.012) 

მესაკუთრეთა უფლებების უცვლელად გაერთიანების,

აღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების საკითხისა და იამზე მაისაიასა (პ/ნ 62001007924)

და ნონა ბაქრაძესთან (პ/ნ 01008030050) გასაფორმებელი

ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის შესათანხმებლად

წარდგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთავრობის 2017 წლის 9 აგვისტოს №29.14.587 განკარგულებასა

და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის

15 აგვისტოს №323 კანკარგულებაში ცვლილების შეტანის

წინადადების/საკითხის, გადაწყვეტილების მისაღებად ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წარდგენის

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

26. ქ. თბილისში, გლდანში მდებარე 30052 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №72.13.24.550) სახელმწიფოსთვის

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

27. ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №49 დ-ში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.110)

სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის 

განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის 

გადახდის  განწილვადებასთან  დაკავშირებით  შეთანხმების 

დადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 
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28. ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ქუჩა იუმაშევის ქ.N13-ის
(საკადასტრო კოდი:№01.19.15.002.027, ნაკვეთი N02/010), 
აეროპორტის (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.098, ნაკვეთი

N01/041), კახეთის გზატკეცილზე, აეროპორტის გზის

მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.03, ნაკვეთი

N01/035) არსებული მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანების

რეგულირების გეგმაში ცვლილების შეტანის პროექტის

მოწონების თაობაზე  
 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

29. ქ. თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N76-ში, შეშელიძის

ქუჩაზე, ხიდის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე

(საკადასტრო კოდები: №01.11.04.026.052, №01.11.04.026.051, 
№01.11.04.026.060, №01.11.04.026.103, ფართობი 11 355 კვ.მ) 
კორექტირებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის

კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    .  

30.                        სხვადასხვა 15 წთ.
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