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2 ნოემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. „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. მ. მუმლაძე 

 .    .    . 

2. შპს „ი-სპეისის“ (ს/კ:405147087) მიერ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ინოვაციური პროექტის 
განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით გასატარებელი 
ღონისძიების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. გვანცელაძე 

 .    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს  „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ:202886788) კაპიტალის გაზრდის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „თბილისის 
განვითარების ფონდის“  (ს/კ :404384974)  საკუთრებაში  არსებული  
მოძრავი ქონების (მასალა-მოწყობილობები, დეკორატიული 
სანათები და აქსესუარები) ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის  უსასყიდლოდ  საკუთრებაში გადაცემის 
შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილის დასაწყისში მდებარე მიწის 
ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: #01.18.11.001.025, 
#01.18.11.001.028, #01.18.11.001.023, #01.18.11.001.024) 
სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

 .    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
- ქონების მართვის სააგენტოს 2010 წლის 22 ნოემბრის აუქციონში 
გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი (ადმინისტრაციული 
დაპირება) N11-18-323-ით  გათვალისწინებული პირობის 
გაუქმებასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის გადაწყვეტილების მისაღებად წინადადების 
წარდგენის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ჩოჩუას ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი 02/087) 
არსებული 5004 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
#01.17.10.002.278) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 
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მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №24-26-ის მიმდებარედ 
არსებული 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.15.05.010.038) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით  შპს „რუსთაველი 24“-ისთვის (ს/კ: 
404479970) გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ლესელიძის ქუჩა №22-ის მიმდებარედ არსებული                 
18 კვ.მ  მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.045.026)                    
7 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით შპს „მოდელების სახლი 
მატერიისთვის“ (ს/კ:204470027)  გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული                   
ქ. თბილისში, დგებუაძის ქუჩა №1-ში მდებარე უძრავი ქონების 
(საკადასტრო კოდი: №01.13.08.001.007.01.550) პირდაპირი 
განკარგვის წესით ა(ა)იპ - „არეტესთვის“ (ს/კ:404510445) 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“  ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 24 აგვისტოს  
№33.18.723  განკარგულების  ძალადაკარგულად გამოცხადების 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 
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11. ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, IV მიკრორაიონში (ნაკვვეთი 
01/089) არსებული 23845 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.14.01.001.089) ფართობის შემცირებით საზღვრების 
კორექტირების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, დაბა წყნეთში (ნაკვეთი 088/052) მდებარე 10946 კვ.მ 
ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.088.052) 
საზღვრების   ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 3878981 კვ.მ ფართობის 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.14.442) საზღვრების  
ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 6 იანვრის 
№01.02.02 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე      
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

15. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტუდენტური 
სტაჟირების პროგრამის „დაიწყე კარიერა“ დამტკიცების თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 9 
დეკემბრის N49.04.1385 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 
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.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონში მცხოვრები 
ლიანა თეჯოევისათვის (პ/ნ 01008029944) საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში  
მცხოვრები  მანანა გვასალიასთვის (პ/ნ 39001004826) დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. დ. ორმოცაძე 

 .    .    .  

18.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 

 
 


