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4 დეკემბერი 2018 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის 

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესების 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის №15-47 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ დადგენილების პროექტის მოწონებისა და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წარდგენის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის კოტე ფოცხვერაშვილის 

სახელობის N7 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 211347185), ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „ქ. თბილისის  არამ ხაჩატურიანის სახელობის N10 ხელოვნების 

სკოლისთვის“ (ს/კ 206075067) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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3. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების „ქ. თბილისის მერიის რევაზ ლაღიძის სახელობის 

N4  ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 200037147), „ქ. თბილისის მერიის მიხეილ 

იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის N6  ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 

202374037),  „ქ. თბილისის მერიის კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის N7 

ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 211347185), „ქ. თბილისის მერიის ვიქტორ 

დოლიძის სახელობის N15-ე ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 209467897), „ქ. 

თბილისის მერიის ალ. მაჭავარიანის სახელობის N26-ე ხელოვნების 

სკოლის“ (ს/კ 209467977),  „თბილისის  მერიის  ა.  ნიჟარაძის  სახელობის 

N27‐ე ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 209467860), „ქ. თბილისის მერიის ჰ. 

გონაშვილის სახელობის N29  ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 204904158), 

„ხელოვნების სკოლის „აფხაზეთი N1“ (ს/კ 204557381 „ხელოვნების 

სკოლის აფხაზეთი N2“ (ს/კ 200266041), „ქ. თბილისის მერიის ი. 

სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული 

სკოლა-სტუდიის“ (ს/კ 202056899), „ქ. თბილისის მერიის არამ 

ხაჩატურიანის სახელობის N10 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 206075067) 

თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  საფინანსო  საქალაქო 

სამსახურისათვის  საერთო  სასამართლოების  მიერ  დაკისრებული 

პროცესის  ხარჯების  ანაზღაურებაზე  უფლებამოსილების  მინიჭების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, დემეტრე 

თავდადებულის ქუჩა №10-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.06.006.044.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ვანის ქუჩა №15-ში (საკადასტრო კოდი 

№01.13.06.002.026) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, გლდანის ხევის კორპუსი №4-ში მდებარე 47 კვ.მ 

ფართობის ბინა №28-ის (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.002.007.01.028) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, გლდანის VI მიკრორაიონის კორპუს №7-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, რეხის ქუჩა №6-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.16.08.004.065.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი №89-ში (საკადასტრო კოდები: 

№01.19.24.008.002.01.532; №01.19.24.008.002.01.533) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში,  ჭიჭინაძის ქუჩა კორპუს №7-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.23.019.001.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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12. ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის შესახვევი, კორპუსი №16-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.33.003.021.01.041) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში,  საქსოფმანქანის  დასახლებაში, მე-4 კვარტლის 

კორპუს №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.27.007.013.01.059) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, შოთა ნადირაშვილის ქ. №34-ის მე-6 სართულზე (,,ა“ 

ბლოკი) მდებარე ბინა №42-ის (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.14.003.508.01.042) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში,  ორხევის დასახლებაში, ახვლედიანის ქუჩა კორპუს 

№2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.17.004.005.01.004) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, ფონიჭალა 3-ის დასახლებაში, კორპუს №17-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.18.13.024.006.01.117) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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17. ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლების I მიკრორაიონის კორპუს №5-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.27.007.014.01.055) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, ბერიაშვილის ქუჩა №6 (ნაკვეთი N04/033) (საკადასტრო 

კოდი: №01.19.19.004.033) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის II მიკრორაიონში, ბ. ჟღენტის ქუჩის 

მიმდებარედ, 348 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.01.007.334) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 

ეკლესიისთვის (ს/კ204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ ელექტრონულ აუქციონებზე 

გამოცხადებული განსაზღვრული უძრავი ქონებისთვის შეცვლილი 

საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო  (არაკომერციული) 

იურიდიული  პირის    „თბილისის  განვითარების  ფონდის“  (ს/კ 

404384974)  საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი  ქონების  (ჯართი) 

ელექტრონული აუქციონის ფორმით გასხვისების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

23. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  100%‐იანი  წილობრივი 

მონაწილეობით  დაფუძნებული  შპს  „თბილსერვის  ჯგუფის“  (ს/კ 

206267494) კაპიტალის გაზრდის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

24. ,,საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს, ქალაქ  თბილისის მთავრობასა და „მალტიპლექს ენერჯი 

ლიმითედ“-ს (ამჟამად „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ“) შორის 2008 

წლის 14 მაისს გაფორმებული შპს „რუსთავწყალკანალის“ 100% წილის, 

შპს „მცხეთაწყალკანალის“ 100% წილის, შპს „საქწყალკანალის“ 100% 

წილისა და შპს „თბილისის წყლის“ 100% წილის ნასყიდობის შესახებ’’ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

დადასტურების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირ-ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ეპიკ ნუცუბიძეს’’ (ს/კ 

401997327) შორის 2017 წლის 8 თებერვალს გაფორმებული „უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ’’ 

ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული  ვალდებულებების 

დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

26. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას და ნიკა ლობჟანიძეს 

შორის შეთანხმების გაფორმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

27. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, „თელეების მიწაზე“ არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდები: №№72.16.15.560; 72.16.15.281; 

72.16.23.879; 72.16.23.878; 72.16.15.589; საპროექტო ფართობი 9069 კვ.მ) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

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

განაშენიანების პროექტის შესათანხმებლად“ ქ. თბილისის მერიის 

ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 2005 წლის 28 

სექტემბრის N21/614 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის მოწონებაზე უარის 

თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

29. ქალაქ თბილისში, პ. სარაჯიშვილის ქუჩა №11, პ. სარაჯიშვილის 

ქუჩაN№11-ის მიმდებარედ, №01.10.10.004.048 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

30.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


