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        29  ივლისი  2015 წ.    

      10 სთ. 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 6 თვის 

შესრულების მიმოხილვის შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ტექნოლოგიური 

განვითარების ფონდის რიგი ხარჯების განსაზღვრაზე, თანამშრომლების 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების, შტატგარეშე 

თანამშრომელთა რიცხოვნობის დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 19 

ნოემბრის №16.07.189 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. კ. გვანცელაძე 

.    .    . 

3. სსიპ-მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის ქ. თბილისში, 

მეტროსადგურ „ვაჟა-ფშაველასა“ და მეტროსადგურ „უნივერსიტეტს“  შორის  

მდებარე გვირაბის  (საკადასტრო კოდი: №01.02.103) პირდაპირი განკარგვის 

წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

q. Tq.

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი
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.    .    . 

4. ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე 1020 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.034.318) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ სარგებლობასა 

(უზუფრუქტუარი) და საკუთრებაში რიცხული ზოგიერთი უძრავი ქონების 

აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (იჯარა) 

გაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

6. შპს ,,მ.ლ.გ“- სათვის (ს/კ:404478276) ქ. თბილისში, სარაჯიშვილის ქუჩის 

მიმდებარედ,  537 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: № 01.11.12.020.088) 

პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

7. კავშირი - ასოციაცია „აგორა“-სთვის (ს/კ: 202248175) ქ.თბილისში, ვაკის 

რაიონში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.003.015) 

პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

8. რადმილა იგნატიადუსთვის (P/N: 103022302) ქ. თბილისში, სამთო ქიმიის 

მიმდებარედ არსებული 362 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

#01.13.04.017.059) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 

საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  



- 3 - 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და შპს „სალხინოს 93“-ის 

თანასაკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე რეგისტრირებული მშენებარე 

ნაგებობის ინდივიდუალური უფლების ობიექტებად განშლასა და აშენებული 

ფართების თანამესაკუთრეების საკუთრებაში რეგისტრაციაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 150316 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №81.01.01.723)  საზღვრების ცვლილების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. #81.01.08.860 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის 

საზღვრების ცვლილების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. №01.17.01.025.022  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის 

საზღვრების ცვლილების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. №01.10.18.011.058 და №01.10.18.011.052 საკადასტრო კოდებით 

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების საზღვრების ცვლილების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. №01.14.03.032.006 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის 

საზღვრების ცვლილებისა და კორექტირებული საზღვრებით რეგისტრაციის 

შესახებ

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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15. №01.00.182 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ხაზოვანი ობიექტის 

რეგისტრაციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

16. შპს ,,ჰერმესის” მართვაში არსებულ ღრმაღელეს საქალაქო სასაფლაოზე 

ექვსადგილიანი საგვარეულო სამარხისათვის დამატებითი სამარის 

ადგილების გამოყოფასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

17. ქ. თბილისში, აბაშიძის ქ. №70-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის გადავადებასა და ამასთან  

დაკავშირებით შეთანხმების დადების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ღოღობერიძე  

.    .    . 

18. ქ. თბილისში, ჟ.შარტავას ქ. №75-ში მდებარე  მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის გადავადებასა და ამასთან 

დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ღოღობერიძე  

.    .    . 

19. ქ. თბილისში, ყაზბეგის ქ. №32-3-ში მდებარე  მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის გადავადებასა და ამასთან 

დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ღოღობერიძე  

.    .    . 

20. ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქ. №95-ში მდებარე  მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის  გადავადებასა და ამასთან 

დაკავშირებით შეთანხმების დადების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ღოღობერიძე  
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.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის 

გამგეობისათვის სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის დროებითი  

საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე  

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე  

.    .    . 

23. ა(ა)იპ - ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და 

თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის შენობის გაზიფიცირების დამატებითი 

სამუშაოების შესასრულებლად თანხის გამოყოფის შესახებ      

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამის  „მეწარმეობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში 

გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი  

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისის მუნიცპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - „ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს“ დირექტორის 

მოვალეობის შემსრულებლისათვის ანაზღაურებადი შვებულების მიცემის 

შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

 26. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 


