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19 დეკემბერი 2018 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: 0210) 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. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თბილისის 

განვითარების ფონდის“ შექმნის, მისი წესდების დამტკიცების, ფონდის 

თავმჯდომარისა და გამგეობის წევრების არჩევის თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მთავრობის 2010 წლის 16 ივლისის №20.01.964 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ 

(ს/კ 404494980) ფასიანი მომსახურების განაკვეთების შეთანხმების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

         

 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 2017 წლის 26 დეკემბრის №48.14.972 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე  

.    .    . 

5. ახალი წლის ღამეს და უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს შობის ღამეს 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მგზავრთა გადაყვანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . .    .    . 

6. იბა „ოლიმპიური ვარსკვლავის" (ს/ნ 205176628) საკითხთან 

დაკავშირებით რიგი  ღონისძიებების   გატარების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ს. ბირკაძე 

 

7. ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლების VII მიკრორაიონის კორპუს 

№10ა-ში, პირველ სართულზე მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო 

კოდი: №01.11.10.005.021.04.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში,  მოსკოვის გამზირზე, კომპლექსი 1, კორპუს №3-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.10.010.001.01.502) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №189-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.13.07.023.053.01.526) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლების IV კვარტალის კორპუს №2ა-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.27.007.004.02.035) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, საქსოფმანქანის დასახლებაში, IV კვარტალის კორპუს 

№5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.27.007.013.01.016)  მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში,  მარუაშვილის ქუჩა №50-ში  (საკადასტრო კოდი: 

№01.16.02.014.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე 37190 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: #01.14.06.003.048) და ქალაქ თბილისში, 

მთავარანგელოზის ქ. #30-ში მდებარე 394 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: #01.17.01.048.021) გაცვლის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, ნოზაძის ქუჩის მოპირდაპირედ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №72.13.10.568) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 

15 წთ.
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206267494) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის გადაცემისა და შემდგომში ამავე 

მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 

წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის 

ჯგუფისთვის“ (ს/კ 404553666) უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 

თაობაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

ელექტრონული აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

არქიტექტურის სამსახურში დასაქმებულთათვის ფულადი ჯილდოს და 

სახელფასო დანამატის ფონდების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 10 

აგვისტოს №18.644.933 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

18. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, გალაქტიონის ძეგლის 

მიმდებარედ/სტუდქალაქის ტერიტორიაზე, სპორტული კომპლექსი 

„ფეხბურთი ბავშვებს“ მიმდებარედ/ი. ჭავჭავაძის გამზირი №37-სა და 

სავაჭრო ობიექტებს შორის/ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, გალაქტიონ ტაბიძის 

ძეგლის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.14.003.176)  სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის 

განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან  დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი  

.    .    . 

19. ა(ა)იპ ,,სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ (ს/კ 404496675) მიერ 

შესრულებულ სამუშაოსთან დაკავშირებით დარჩენილი ღონისძიების 

განხორციელების შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

20. „ქ. თბილისში, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, „ორთაჭალის ტურფას“ 

განაშენიანების პროექტის შესათანხმებლად“ ქ. თბილისის მერიის 

ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 2005 წლის 28 

სექტემბრის №21/614 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის 

თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

21.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


