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    30 სექტემბერი  2015 წ.    

10 სთ. 

1. „2015 წლის 13-14 ივნისს ქალაქ თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგად 

დაზარალებულ ფიზიკურ პირთა სიის დამტკიცების თაობაზე” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 5 აგვისტოს N31.36.956 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

2. სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთან გაფორმებულ 

გარკვეულ უძრავ ქონებაზე უსასყიდლო უზუფრუქტის შეწყვეტისა და 

აღნიშნული უძრავი ქონების   სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქ. თბილისში, გლდანში მდებარე, №72.13.33.791 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებული 7925 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

q. Tq.

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი
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.    .    . 

.    .    . 

6. ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” საკუთრებაში (ბალანსზე) რიცხული ქონების 

აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (იჯარა) 

გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

7. შპს „მზიური კორტების“ დირექტორის გათავისუფლების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

8. „ქ. თბილისში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების 

რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით 

გადაცემის პირობებით გამოცხადებული აუქციონის (კონკურსის) 

გამოცხადებისა და მისი პროგრამის დამტკიცების შესახებ~ ქალაქ 

თბილისის მთავრობის 2007 წლის 27 აგვისტოს #18.04.606 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე   

.    .    . 

4. შპს „მეთეგისთვის“ (ს/კ: 405082967) ქ. თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე 

არსებული 56359 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 

#01.17.01.065.062) 320 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, 

იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

5. ა(ა)იპ - „მზიანისთვის“ (ს/კ: 404488121) ქ. თბილისში, პარკი „მზიურის“ 

ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.14.005.156) არსებული 461 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული №1 შენობა-ნაგებობის პირდაპირი 

განკარგვის წესით,  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   
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9. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ კაპიტალის 

ცვლილების  (გაზრდა) შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 19 

სექტემბრის №24.06.1082 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე   

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოთავაზებისა 

და ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნ(ებ)ის მშენებლობა/მართვის 

უზრუნველსაყოფად ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით ინტერესთა 

გამოხატვის თაობაზე წარდგენილ განაცხადთა შემსწავლელი კომისიის 

შექმნისა და კომისიის საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 18 თებერვლის                             

№ 07.04.155 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ა. სუდაძე   

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელში 

არსებული სანათების დიოდურ (LED) სანათებით ჩანაცვლების მიზნით 

პოტენციურ მომწოდებელთა გამოსავლენად წარმოდგენილ განაცხადთა 

შემსწავლელი კომისიის შექმნისა და კომისიის საქმიანობის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 

წლის 18 მარტის №11.12.273 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ა. სუდაძე   

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, ქობულეთის ქ. №1- 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. ო. ნემსაძე   

.    .    . 
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13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტოს“ საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების და 

სახელფასო დანამატების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 15 ივლისის N28.06.846 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე   

.    .    . 

14. არასამწარემეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქ.  თბილისის მერიის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრი „ნაძალადევის“ ლიკვიდაციის შესახებ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების 

თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე   

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში არასამწარემეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ 

თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ 

დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე   

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი „იმედის“ 

დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე   

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში  ა(ა)იპ „მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის“ დაფინანსების 

შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე   

.    .    . 
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18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს სახსრებიდან თანხის 

გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია   

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ თევზაია   

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საბურთალოს რაიონის  ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებულ მოქალაქე გ. ჯანაძისათვის დროებითი საცხოვრებელი 

ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე   

.    .    . 

 21. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


