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16 ივნისი 2021წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური 

საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის 

განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირი ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404502515) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ვ. კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების 

სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 404408066) საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების 

სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონულ მომსახურების სისტემასთან 

15 წთ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ინტეგრირებული პროგრამების უზრუნველყოფის ლიცენზიის 2021 

წლის განმავლობაში გაგრძელებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის 

სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404910833) საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა-

ანგარიშგების სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონულ მომსახურების 

სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამების უზრუნველყოფის 

ლიცენზიის 2021 წლის განმავლობაში გაგრძელებისთვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. „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 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის 

მიერ წყალარინების (საკანალიზაციო)  ქსელების მოწყობის 

სამუშაოებზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. კ. სამხარაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის

№55 კორპუსში (საკადასტრო კოდი: №01.14.01.001.060) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისში, პეკინის გამზირი №41გ-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.13.012.029) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში,  ვაგზლის ქუჩა (სადგურის) №78-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.18.13.030.002.01.010) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისში,  გლდანის მე-8 მიკრორაიონის  №11 კორპუსში 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.10.002.005.01.503) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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

№72.12.01.216.01.513) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ხუდადოვის ქუჩა №173, №2-კორპუსში, №3

კორპუსში (საკადასტრო კოდი: №01.16.09.001.002 და 

№01.16.09.001.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

ქალაქ თბილისში, ვაშლიჯვრის დასახლება, ზონა IV, №10; ქალაქ

თბილისში, თოფურიძის ქუჩა №35-ის მიმდებარედ; ქალაქ

თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის 

მიმდებარედ, (ნაკვეთი 01/169); ქალაქ თბილისში, ვაშლიჯვრის 

დასახლება,  №10ბ კორპუსის მიმდებარედ არსებული 1391 კვ.მ მიწის 

15 წთ.
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ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.337) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,

ქალაქ თბილისში, საქართველოს სამხედრო გზა, ბოტანიკის 

ინსტიტუტის მოპირდაპირედ მდებარე 884 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.13.01.009.068) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქ. №173, №6-კორპუსში

მდებარე ბინა №33-ის (საკადასტრო კოდი:  №01.16.09.001.020.01.532) 

სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე 127 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №81.01.23.007) უსასყიდლოდ 

სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირის - ქონების მართვის სააგენტოსა და  ილია 

ბახტურიძეს (პ/ნ 010010555535) შორის 2021 წლის 14 აპრილს 

გაფორმებული №ე-579-31-26161 ხელშეკრულებაში ცვლილების 

შეტანის პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ - გიორგი ქოჩიაშვილს (პ/ნ

12001025934) შორის 2019 წლის 2 ოქტომბერს გაფორმებული 

„პირობებით გამოცხადებული აუქციონის“ №ე-484-6-23873 და 

15 წთ.



 
 

 - 5 - 

 

 
 

№ე-484-7-23874 ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული 

პირობების გაუქმების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში  არსებული 8837 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.02.10.799) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ,,ქ. თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №81.02.03.652) ინდივიდუალური სააგარაკე 

უბნისა და ბავშვთა დასასვენებელი ბანაკის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 5 ივნისის №1392 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონში 

(ნაკვეთი 01/088, საკადასტრო კოდი: №01.14.01.001.396) 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

22. „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 

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 
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23. „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 

.    .    . 

24.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


