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27 ივნისი 2018 წ.              

                                                                                                           10 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. ელოშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, რიყის ტერიტორიაზე, 

გამოფენა-გაყიდვის „თბილისური ბაზარი“ მოწყობის თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 26 დეკემბრის 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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№48.14.972 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 

დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

 

.    .    . 

5. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  სამგორის  რაიონში  მცხოვრები 

მოქალაქე  მეტვარი  დარასელიასთვის  სოციალური  დახმარების 

გაცემაზე თანხმობის  შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. კ. გულედანი 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული საწარმოების 2017 წლის საფინანსო-ეკონომიკური 

საქმიანობის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიისათვის“ (ს/კ 202886788) საშტატო რიცხოვნებისა და 

15 წთ.
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სახელფასო ფონდის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  

 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, „ავტოვაზის“ მიმდებარედ 

არსებული 10034 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

#01.19.18.003.050) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში,  ზაჰესის დასახლებაში, ავჭალის შესახვევი №3-ში 

(საკადასტრო კოდი: №72.12.01.766) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, სოფელ თხინვალაში მდებარე 1500 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.14.01.001.179) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. 

თბილისში, საქალაქო სასამართლოს მიმდებარედ, 27 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.034.999) და ქ. თბილისში, 

ინტენსიფიკაციის ქუჩაზე მდებარე 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.14.16.015.292) შპს „ყაზტრანსგაზ-

თბილისისთვის“ (ს/კ 205129617) პირდაპირი განკარგვის წესით 

სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით 

გადაცემის თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირს  ‐  ქონების  მართვის  სააგენტოსა  და  დავით  ბასიაშვილს 

(უფლებამონაცვლე: შპს „ეიმ ბილდინგ კომპანი“, ს/კ 206318046) შორის 

2015 წლის 30 დეკემბერს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული 

აუქციონის  NE‐289‐19‐17251  ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული 

აუქციონის პირობის შესრულების დადასტურების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირს ‐ ქონების მართვის სააგენტოს და რომან აბრამიშვილს შორის 2017 

წლის  28  ნოემბერს  გაფორმებული  „უძრავი  ქონების  პირდაპირი 

განკარგვის  ფორმით  პრივატიზების  შესახებ’’  ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული  ვალდებულების  შესრულების  დადასტურების 

თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქ. თბილისში, მუხიანის IV მიკრორაიონში, რადიოქარხნის 

მოპირდაპირე მხარეს არსებული 473 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.17.005.080) საზღვრების ფართობის 

შემცირებით კორექტირების  შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. „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 მოწონების შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი  

.    .    . 

17. ქ. თბილისში, სოფელ თხინვალაში, „თელეების მიწაზე“ არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.15.760, საერთო ფართობი 

15 წთ.
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6000 კვ.მ) განაშენიანების რეგულირების პროექტის მოწონების შესახებ 

მომხს. რ. მირზიკაშვილი   

.    .    . 

18. „ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ 

ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: №01.14.17.001.184;  №01.14.17.001.185; 

№01.10.18.006.134; №01.10.18.006.133, საერთო ფართობი: 47 750 კვ.მ) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი  

.    .    . 

19. „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 თქმის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი  

.    .    . 

20. ქ. თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ შინდისში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.06.585; №81.02.06.587; 

№81.02.06.586) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი  

.    .    . 

21. ქ. თბილისში, წყნეთის სატყეო უბანში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: №01.20.01.010.270; №01.20.01.010.166, 

№01.20.01.010.165; №01.20.01.010.176; №01.20.01.010.167; 

№01.20.01.010.177; №01.20.01.010.335, ფართობი 8009 კვ.მ) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონებზე უარის თქმის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი  
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.    .    . 

22.   სხვადასხვა 15 წთ.

  

 

 

 


