
 
 

 - 1 -  
 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

10 აპრილი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო 

სამსახურის მიერ, შემდგომში საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსთვის მართვა-ოპერირებისათვის გადასაცემად, სამარშუტო 

სატრანსპორტო საშუალებისათვის განკუთვნილ მოძრაობის სპეციალურ 

ზოლებში (BUS LANE) ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების, სერვერული 

და ქსელური ინფრასტრუქტურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის 

(მათ შორის ლიცენზიები)  შეძენის, მონტაჟის და მომსახურების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ნ. ჭონქაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების 

საქალაქო სამსახურის მიერ გრიგოლ ორბელიანის რეაბილიტირებული 

მოედნის ტერიტორიის ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვის 

ღონისძიებების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ნ. ჭონქაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 

ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

„საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციის“ (ს/კ 402020371) 

დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, პეკინის გამზირი №35-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.13.013.006.01.014) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, დიღმის მასივში, მე-6 კვარტლის კორპუს №19-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.13.03.032.001) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, კახეთის ხევი №5-ში (საკადასტრო კოდი 

№01.17.02.069.014) მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლების IV მიკრორაიონში, 

რადიოქარხნის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე 35047 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.17.005.109) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, წყნეთის ტერიტორიასა და წყნეთის სატყეო უბანში 

მდებარე მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: №01.20.01.012.059, 

№01.20.01.012.060) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, №01.14.06.003.035 საკადასტრო 

კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე 

(საერთო ფართობი: 24 205კვ.მ ) სასწავლო - სპორტული კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

15 წთ.
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პროექტის მოწონების თაობაზე 

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

10.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 


