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28 აპრილი 2021 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფისათვის“ 

(ს/ნ 206267494) დავალების მიცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, 

განათლების, სპორტისა  და   ახალგაზრდულ   საქმეთა   საქალაქო  

სამსახურის   პროგრამებისა   და ქვეპროგრამების  განხორციელების  

წესების   დამტკიცების   თაობაზე“   ქალაქ თბილისის  

მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  2019   წლის   12   თებერვლის  

№37-12 დადგენილებაში   ცვლილების    შეტანის   შესახებ“    ქალაქ  

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 406138291) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შშმ პირთა თანაბარი 

შესაძლებლობების  უზრუნველყოფის 2021-2024 წლების  სამოქმედო 

გეგმის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ეროვნული სკრინინგ-

ცენტრის“ (ს/ნ 202442730) საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი 

სარგოების და სტრუქტურის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის 

№20.9.12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

6. ქალაქ  თბილისში,  ელდარის ქუჩა №12-ში №1 კორპუსში  და  №2

კორპუსში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.026.027) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა №9-ში 

(საკადასტრო კოდი: №81.01.06.492.01.007 და №81.01.06.492.01.007ა) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი  განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში,  გურამიშვილის ქუჩა №31-ში, №6

კორპუსში (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.123.024.01.004)  მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში,  გორგასალის ქუჩა №87-ში, 

მდებარე  92.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 

15 წთ.
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შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.129.059) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ   თბილისში,  გახოკიძის   ქუჩა   №8-ში   (ნაკვეთი   №05/040, 

საკადასტრო   კოდი: №01.19.19.005.040.01.501   და 

№01.19.19.005.040.01.021)  მდებარე   უძრავი   ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ   თბილისში,   ვარკეთილის   დასახლება   3-ში,   მე-2 

მიკრორაიონის №26 კორპუსში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.39.022.002.01.025)   მდებარე   უძრავი   ქონების   პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის VII ჩიხი

№2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.053.01.001) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    .  

13. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის VII ჩიხი 

№2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.053.01.002) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის III ჩიხი 

№6-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.034.01.002) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა 

№13-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.047.01.004) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა, 

№24-28/ალექსანდრე ყაზბეგის I შესახვევი, №11-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.15.07.017.068.01.500) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ  თბილისში, ფონიჭალის დასახლება 3-ში, №17 კორპუსში 

(საკადასტრო კოდი: №01.18.13.024.006.01.107)  მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, სადგურის ველის №2 კორპუსში (საკადასტრო 

კოდი: №01.19.31.008.002.01.005) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ  თბილისში,  არსენ ოქროჯანაშვილის I შესახვევი №4-ში

(საკადასტრო კოდი: №72.12.01.766.01.504) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისში,  საინგილოს ქუჩა №55-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.02.059.027.01.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 



 
 

 - 5 - 

 

 
 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №72-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.02.059.056.01.505) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩა  №17-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.17.07.031.027.01.101) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისში, ტყვიავის ჩიხი №3-ის მიმდებარედ (საკადასტრო 

კოდი: №01.16.05.030.130.01.500; №01.16.05.030.130.01.501; 

№01.16.05.030.130.01.502; №01.16.05.030.130.01.503) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა №5, კორპუსი №1-ში

(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.013.429) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

 

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, ილიკო სუხიშვილის ქუჩა, №7-ში

(საკადასტრო კოდი: №01.20.01.138.092.01.500; 

№01.20.01.138.092.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

 

.    .    . 
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26. ქალაქ თბილისში,  ლილოს   დასახლებაში,   მე-4   კვარტლის

კორპუს   №2ა-ში   (საკადასტრო კოდი:   №01.19.27.007.004.02.500) 

მდებარე   უძრავი   ქონების   პირდაპირი   განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

27. ქალაქ თბილისში, მე-3 მასივის, მე-8  კვარტლის, კორპუს №12-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.20.025.007) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

28. . ქალაქ თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარედ არსებული 187 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.12.14.011.114) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

29. ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების მიმდებარედ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.002.046) ყოფილი საბინაო-

სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი 

უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში 

გამარჯვებული შპს „ენსი გრუპისათვის“ (ს/ნ 405186365) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

30. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონი, ნაკვეთი 06/095, ქალაქ 

თბილისში, არჩილ მეფის ქ. №13-15 მიმდებარედ,  ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (წინა 

საკადასტრო კოდი: №01.10.08.006.095; №01.10.07.007.111), 

საკადასტრო კოდი:  №01.10.08.006.230 - საერთო ფართობი: 10755 

კვ.მ) ყოფილი საბინაო -                                             სამშენებლო 

კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის 

და ინტერესთა გამოხატვაში  გამარჯვებული შპს „ენსი 

დეველოპმენტისათვის“ (ს/ნ 405385925) პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

31. ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებული 47648 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.02.21.575) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

32. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთის მიმდებარედ არსებული 600 კვ.მ 

(საკადასტრო კოდი: №81.01.25.081, წინა კოდი: №81.01.25.008) ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

33. „№01.14.14.003.188 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1773 კვ.მ

მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სს „აქსის 

თაუერსისთვის“ (ს/ნ  405077704) სარგებლობის უფლებით, იჯარის 

ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 3 მაისის 

№16.20.317 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

34. ქ. თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩაზე, რკინიგზის სამედიცინო 

სამსახურის მიმდებარედ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

№01.13.07.021.097, საკადასტრო კოდი:  №01.13.07.021.096.) შპს 

„აევისთვის“  (ს/ნ 401996881) გადაცემული სარგებლობის უფლების 

(აღნაგობის) ვადაზე ადრე შეწყვეტასთან დაკავშირებით 

გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

35. ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, IV მიკრორაიონში 

(საკადასტრო კოდი:  №01.11.12.002.061.01.501) არსებული 469.73 კვ.მ 

ფართიდან  170.56 კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „იასთვის“

15 წთ.
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(ს/ნ 200160636) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის 

უფლებით გადაცემის თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

36. „ქალაქ თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა №21-23-ის მიმდებარედ 

არსებული 1707 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.11.016.020)  95 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ველლ ჰაუზისთვის“ 

(ს/ნ 405156799) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის 

თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 

წლის 21 თებერვლის №19.190.237 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

37. ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №74, კუს ტბასა და

ვაკის პარკს შორის, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №76, კუს ტბის

მიმდებარედ არსებული 221.97 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე (შენობა-

ნაგებობა№2 - 25.94 კვ.მ; შენობა-ნაგებობა №10 - 120.89 კვ.მ; 

შენობანაგებობა №13 - 75.14 კვ.მ) ეკატერინე იოსელიანისთვის (პ/ნ

01008011502)  გადაცემული სარგებლობის უფლების (იჯარა) ვადაზე

ადრე შეწყვეტასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

38. ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში; ქალაქ თბილისში, სოფელ

აგარაკში, წყაროსთავთან არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო

კოდები: №72.16.27.152; №72.16.27.041; №72.16.27.035; №72.16.09.177; 

№72.16.09.176) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

39. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

15 წთ.
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

40. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

41.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


