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15 სექტემბერი 2021 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „29-ე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის „შემოდგომის 

თბილისი“ განსახორციელებლად ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „თბილისის მუსიკალური ფესტივალების ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404380914) თანხის გამოყოფის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2021 წლის 23 ივნისის N21.877.950 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. პროექტის „TBILISI MURAL FEST - თბილისი მურალ ფესტი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „თბილისი მურალ ფესტის“ (ს/ნ 405314627) 

დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩაზე, სამხედრო დასახლებაში 

(საკადასტრო კოდი:  N01.19.19.005.057) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების I შესახვევი N7-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.05.011.070.01.503) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების მე-3 შესახვევი N2-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.05.013.038.01.603) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა N14, კორპუს N4-ში, 1 

სართულზე არსებული 115.21 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო 

კოდი: N01.17.12.022.022.01.503) პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე მანაგაძის მე-4 ჩიხი N18-ში 

(საკადასტრო კოდები: N01.11.04.005.019.01.509 და 

N01.11.04.005.019.01.510) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის  ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა N107ბ-ში მდებარე 81.12 კვ.მ 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.023.002.02.501)

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი N3-ის მიმდებარედ 

არსებული 50.66 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.12.003.254.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ლოჭინის დასახლებაში (ნაკვეთი N04/139, 

საკადასტრო კოდი:  N01.19.14.004.139.01.522) მდებარე 68.59 კვ.მ 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ზაჰესში, თავისუფლების ქუჩა N13ა-ში 

(საკადასტრო კოდი: N72.12.03.001.01.031) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 168 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1-ის (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.06.006.148) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის 

კორპუს N55-ში მდებარე 46.08 კვ.მ მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.01.001.060.01.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლების IV მიკრორაიონის III

კვარტალის კორპუს N11ა-ში მდებარე 58.87 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.10.004.004.01.510) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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15. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის მე-4 მიკრორაიონში, N102 საჯარო 

სკოლის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული 6000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.16.008.146) და ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის 

მიმდებარედ, 8975 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 

N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7 შენობა-ნაგებობების (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.16.008.045) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის

სააგენტოსა და შპს „არქი ინვესტს“ (ს/ნ 404954046) შორის 2018 

წლის 6 თებერვალს გაფორმებული „უძრავი ქონების  გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების („უძრავი 

ქონების გაცვლის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 2018 წლის 6 

თებერვლის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

2020 წლის 16 იანვრის შეთანხმება) 5.9 პუნქტით

გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,

ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქუჩა N62-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.10.006.003) მდებარე უძრავი ქონების (ფართები) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. შპს „ალმასათვის“ (ს/ნ 204873388) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე 2021 

წლის პირველ სექტემბერს გაცემული, გარე რეკლამის განთავსების 

N000001 და N000002 ნებართვების გირავნობის უფლებით 

დატვირთვის თაობაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

15 წთ.
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ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

20. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

21. ,,ქ.თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.162), 

მრავალფუნქციური კომპლექსის (კინოსტუდია, სავაჭრო-საგამოფენო 

პავილიონები, რესტორანი) განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2013 წლის 3 ივნისის 

N1143 განკარგულებით შეთანხმებული  განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

22. ,,ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქ.N72, N74-ში არსებულ 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.18.06.015.057; 

N01.18.06.015.153) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების 

შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 

წლის 1 აპრილის N85 განკარგულებით დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 
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23. ,,ქ. თბილისში, დიდგორის რაიონში, სოფელ წავკისში, შპს ,,ზევსის’’- 

საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე გარდაბნის რაიონის 

ქალაქთმშენებლობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და საბინაო-

კომუნალური მეურნეობის სამსახურის მიერ 19.10.06 წ. 

შეთანხმებული საცხოვრებელი კომპლექსის ,,წავკისი ველის’’ 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

24. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ორხევის ხიდის 

მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 

N01.19.24.003.066; N01.19.24.003.067) საქალაქო ინფრასტრუქტურის 

მომსახურების და სასაწყობო გამოყენების ობიექტების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

25. ქალაქ თბილისში, კუკური გოგიაშვილის ქუჩა N9, N7, N11, N13-ში 

არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.72.14.013.838; 

N01.72.14.013.630; N01.72.14.013.691; N01.72.14.013.617) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

26.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 

 


