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2  ოქტომბერი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული 
ერთეულების, რაიონის გამგეობებისა და სხვა საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებისათვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით 
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 
შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი 
ეკონომიების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ (ს/კ 400085572) სტრუქტურული 

ერთეულების მომსახურების სატარიფო ნუსხის შეთანხმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „ქ.  თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული 

ცენტრი იმედისთვის“ (ს/კ 401963666) თანხის გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი 

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით 

უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი 

დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის №17-66 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის IV მიკრორაიონში, N102 საჯარო სკოლის 

მიმდებარედ არსებული 21229 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე 

განთავსებული შენობა-ნაგებობების: N1, N2 და N3 (მიწისქვეშა 

ნაგებობა) (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.008.031) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N55-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.02.059.027)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ღოღობერიძის ქუჩა N47-ში (ნაკვეთი 34/020, 

საკადასტრო კოდი: N01.18.13.034.020.01.016) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, III მასივის VIII კვარტალის კორპუსი N12-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.20.025.007.01.038) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე 32491 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.01.002.111) სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისში, სოფელ დიღომში, ფრედერიკ მონპერის ქუჩა N1-ში 

550 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.042.540) ქალაქ თბილისის  თვითმმართველი ერთეულის 

(მუნიციპალიტეტი) საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, რაზმაძის ქუჩა N56-ის მიმდებარედ არსებულ 52 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.045.036) ქალაქ 

თბილისის თვითმმართველი ერთეულის (მუნიციპალიტეტი) 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 3871767 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.10.971) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე 2632 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.155.012) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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14. აუქციონატორს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და 

აუქციონში გამარჯვებულ პირს,  შპს „მ.კ“-ს  (ს/კ 405287274) შორის 2018 

წლის 14 სექტემბერს გაფორმებული „უძრავი ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემის შესახებ“ Nე-423-4-22613 ხელშეკრულების 

შეწყვეტის  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 

404553666) 2019 წლის ბიუჯეტის, საშტატო განრიგისა და კომპანიაში 

დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 

404553666) კაპიტალის ცვლილებების (გაზრდა) შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 26 დეკემბრის 

N18.1130.1603 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. „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. გ. ნიკოლაიშვილი 

.    .    . 

18.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


