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15 მაისი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის 

განვითარების ფონდისთვის“ (ს/კ 404384974) 2018 წლის 26 მარტს 

დადებული უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულებაში 

ცვლილებების განხორციელებაზე თანხმობის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. „ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო 

(არაკომერციული)  იურიდიული  პირების  და  საჯარო  სამართლის 

იურიდიული  პირების  ბიუჯეტების  დამტკიცების  შესახებ”  ქალაქ 

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2018 წლის 28 დეკემბრის 

№18.1168.1632 განკარგულებაში ცვლილების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროპის 

რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს შორის გაფორმებულ 

საგრანტო ხელშეკრულებაში - (NC37466/1413/9665) ,,ავტობუსების 

ქსელის რესტრუქტურიზაცია და ინტეგრირებული ავტომატიზებული 

მგზავრობის საფასურის შეგროვების სისტემა“ - ცვლილების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. პროექტის „4GB 2019 ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი” 

განსახორციელებლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„ენსო პლიუსის“  (ს/კ  404468704)  დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის  მიხეილ 

იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის №6 ხელოვნების  სკოლისთვის“  (ს/კ 

202374037) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქ. თბილისის მერიის მერაბ 

კოსტავას სახელობის №8 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 204911621) 

თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის დავით 

ანდღულაძის სახელობის №14 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 

202053295) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ზურაბ 

ანჯაფარიძის სახელობის №28 სკოლისთვის“ (ს/კ 211351400) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ 

გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 

204904158) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „მუზეუმების გაერთიანების“ (ს/კ 402036998) 

სტრუქტურულ ერთეულებში-მუზეუმებში შესასვლელი ბილეთების 

ფასის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №117-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.14.001.099) მდებარე ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი №89-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.24.008.002.01.523) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, სოფელ შინდისში მდებარე 518 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №81.02.12.510) გაცვლის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქ.  თბილისში,  ი.  ჭავჭავაძის  გამზირი  №23-ის  მიმდებარედ  მიწის 

ნაკვეთების  შპს  „კანალესა“‐ სთვის  (ს/კ №405021925) პირდაპირი 

განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის №04.18.154 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანისა და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ‐ ქონების 

მართვის  სააგენტოს  მიერ  განსახორციელებელი  ზოგიერთი 

ღონისძიების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

15. 2016 წლის 19 აპრილს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებასთან 

(სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი - №160405188) 

დაკავშირებით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 26 

აპრილის №15.12.291 და 2018 წლის 5 ივლისის №18.508.821 

განკარგულებებში ცვლილების შეტანის, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების 

მართვის სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ პირს - შპს 

„კონსალტინგ  გრუპს"  (უფლებამონაცვლე შპს „სითი ბოქსი“, 

ს/კ  439402843) შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებული იჯარის 

ხელშეკრულებით დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპს „სითი 

ბოქსის“ (ს/კ  439402843) გათავისუფლებისა და ამავე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - 

ქონების მართვის სააგენტოსა და გელა ბარკალაიას მინდობილ პირს 

ავთანდილ გელავას შორის 2018 წლის 11 დეკემბერს გაფორმებული 

შეთანხმებით გათვალისწინებული  ვალდებულებების დადასტურების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, ჩიტაიას ქუჩა №17-ში, მე-2 სართულზე არსებული 

338.74 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: №01.16.06.006.008.01.506) 

პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი მწვანე 

სახლისთვის“ (ს/კ 205270570) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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19. ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლების VI მიკრორაიონში მდებარე 

80 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.11.10.008.055) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისში,  სოფელ ტაბახმელაში,  42641 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.02.21.621) საზღვრების  ფართობის 

შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

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

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ცოტნე დადიანის ქუჩა №25-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.16.02.020.001) მდებარე  ავარიული შენობა - 

ნაგებობის ჩანაცვლების მიზნით, მიწის ნაკვეთის განაშენიანების 

ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) ზღვრული მაჩვენებლების 

გადამეტებისათვის შესაბამისი გარემოებების დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

24. „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 

15 წთ.
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პროექტის მოწონების თაობაზე 

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისში,  დიღომში, დავით აღმაშენებლის ხეივანის მე-12 კმ-

ზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 

№01.72.14.013.841; №01.72.14.013.670) განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის  გეგმარებითი დავალების  პროექტის მოწონების  თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

26. ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში   არსებულ მიწის  ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: №01.19.39.005.069, №01.19.39.005.067, 

№01.19.39.005.066, №01.19.39.005.070, №01.19.39.005.065, 

№01.19.39.005.062, №01.19.39.005.061) განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების მოწონებაზე  უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

27. „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“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2019 წლის 30 აპრილის №19.479.640 განკარგულებაში 

შეცდომის გასწორების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

28.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


