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13 მარტი 2019 წ.              

                                                                                                      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) და საკუთარი სახსრების  ფარგლებში განსახორციელებელი 

მიმართულებების/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 16 იანვრის 

N19.11.19 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და 

მოზარდთა საკურორტო მომსახურების’’ ქვეპროგრამის (კოდი: 06 02  04 

01) ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და 

მოზარდთა საკურორტო მომსახურების დასაფინანსებლად ვაუჩერის 

გაცემისა და ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების  გადანაწილების შესახებ

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული  პირების  და  საჯარო  სამართლის  იურიდიული  პირების 

ბიუჯეტების  დამტკიცების  შესახებ”  ქალაქ  თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №18.1168.1632 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე  

.    .    . 

5. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის  ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული  პროგრამებისა  და  ქვეპროგრამების 

განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე  

.    .    . 

6. „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  

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „ქალაქ თბილისის  გლდანი-ნაძალადევის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ (ს/კ 400085572) სტრუქტურული 

ერთეულების მომსახურების სატარიფო ნუსხის შეთანხმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში „არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის“ 
(ს/კ 204889282) დაფინანსების  თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, გლდანის  მასივში, მე-7 მიკრორაიონის №19ა-ში 

მდებარე უძრავი ქონების 1239 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N№01.11.10.004.054) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, გლდანის  დასახლების მე-3 მიკრორაიონის №74ა-ში 

მდებარე უძრავი ქონების 570 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

#01.11.12.004.031) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ჭიჭინაძის ქუჩა №12-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.23.009.076) მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის III მიკრორაიონის II კვარტალის კორპუს 

№7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.006.006.01.020) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის დასახლების IV მიკრორაიონის 

კორპუს №416-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.39.002.017.01.017)  მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, ჩუბინაშვილის ქუჩა N30-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.01.018.023.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში,  დაბა წყნეთში, გურამიშვილის ქუჩაზე, ქვანახშირის 

დასახლებაში, კოტეჯი N5-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.20.01.126.012.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, თემქის დასახლების კვარტალი Xბ-ს მიმდებარედ 

არსებული 1000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.02.015.120) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 

ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მერიასა და საქართველოს ეზიდთა კავშირს 

(უფლებამონაცვლე: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ეზიდთა 

სასულიერო საბჭო საქართველოში (ს/კ 406054825) შორის 2010 წლის 20 

იანვარს გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით (სანოტარო 

მოქმედების რეგისტრაციის N100038804) გათვალისწინებული 

საპრივატიზებო პირობების შესრულების დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ,,ქ. თბილისში, მიცკევიჩისა და პეკინის ქუჩების გადაკვეთაზე, 2812 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.054) და ქ.თბილისში, 

მიცკევიჩის ქუჩაზე, გამყოფ ზოლზე მდებარე 188 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.034) შპს „ი.დ.ლ“-ისთვის (ს/კ 

404497399) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 

აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 28 

15 წთ.
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სექტემბრის N 36.28.705 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და ამავე 

განკარგულებით განსაზღვრული აღნაგობის პირობების დარღვევის 

გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს პატიების შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ე.ს. „ამხანაგობა  „კრწანისი  21“-ის მიმართ გარკვეული ღონისძიებების 

გატარების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით, იჯარით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,ქ. თბილისის მერიის კოტე ფოცხვერაშვილის 

სახელობის N7 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 211347185) საკუთრებაში 

არსებული მოძრავი ქონების (ჯართი) ელექტრონული აუქციონის 

ფორმით გასხვისების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ქალაქ თბილისის მერიის  „ოთარ თაქთაქიშვილის 

სახელობის N19 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 208144417) საკუთრებაში 

არსებული მოძრავი ქონების (ჯართი) ელექტრონული აუქციონის 

ფორმით გასხვისების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილ;ეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესისათვის“ (ს/კ 202888349) 

დავალების მიცემის შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის  12 კმ-ზე 181 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.013.521) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისში, თამარაშვილის ქ. I შესახვევში მდებარე 94 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.009.005) რეგისტრირებულ 

მონაცემებში ცვლილების შეტანის თაობაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

26. „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. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

27.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


