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30 იანვარი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის 

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

თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით „სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის“ (კოდი 07 01 02) 

ქვეპროგრამიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, 

განსახორციელებელი ღონისძიებების/მიმართულების შეთანხმების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 27 

დეკემბრის N18.1152.1613 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

2. .ქ. თბილისში, ერეკლე II მოედანი №6-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.18.03.036.017) მდებარე უძრავი ქონების განვითარების შედეგად 

დამატებული ფართობის შპს ,,მეიდან ჯგუფისთვის“ (ს/კ 204523239) 

მშენებლობის ღირებულების დაფინანსების პირობით საკუთრებაში 

გადაცემაზე  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი- 

„თბილისის განვითარების ფონდისთვის“ (ს/კ 404384974) თანხმობის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 404553666) 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შადრევან-აუზების 

რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის (ექსპლოატაცია) გაწევისთვის 

დაფინანსების თაობაზე 

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 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  2019  წლის  ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული  წინა  წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებების 

დაფარვისა  და  სასამართლო  გადაწყვეტილებების  აღსრულების 

ფონდიდან  „ავტოსატრანსპორტო  საშუალებათა  პარკირების 

რეგულირება“  (კოდი  01  02  04)  ქვეპროგრამისათვის თანხის  გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის  ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული  პროგრამებისა  და  ქვეპროგრამების 

განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ  არსებული 26099 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: #72.16.21.765) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.



 
 

 - 3 - 

 

 
 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №21-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.11.05.013.098.01.505) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება - 3-ის I მიკრორაიონის 

კორპუს N4ა-ში   (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.028.009.01.001ა) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის დასახლების I მიკრორაიონში, 

მაგისტრალის დასაწყისის შუა ზოლში მდებარე 3123 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტროს კოდი: №01.19.20.001.138) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების 

პრივატიზების თაობაზე  ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და შპს „ნ&ა“-ს  (ს/კ 404971312) შორის გასაფორმებელი 

მორიგების აქტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის 

N15.12.291 და 2018 წლის 5 ივლისის N18.508.821 განკარგულებებში 

ცვლილების შეტანის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 

სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში 

გამარჯვებულ პირს - შპს  „კონსალტინგ  გრუპს"  (უფლებამონაცვლე შპს 

„სითი ბოქსი“, ს/კ  439402843) შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებული 

იჯარის  ხელშეკრულებით დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  შპს 

„სითი ბოქსის“ (ს/კ  439402843) გათავისუფლებისა და ამავე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში,    ბარნოვის ქ.  №76/ბარნოვის  III  ჩიხი №4/ბარნოვის  III 

ჩიხი №4, ნაკვეთი  28/015-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე  (საკადასტრო 

კოდი: №01.15.02.028.016)  სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების 

გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის 

მოსაკრებლის გადახდის  განწილვადებასთან  დაკავშირებით 

შეთანხმების დადების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში,    კედიას ქ. (ყოფილი კახოვსკი) №8-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.06.008.086) სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის განწილვადებასთან 

დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

18. „ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დელისის ქუჩა №3-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.10.15.006.048) მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის განაშენიანების 

15 წთ.
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ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან დაკავშირებით შეთანხმების დადების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 28 სექტემბრის 

№36.17.694 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

19.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


