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23 მარტი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

 
 
  

1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის- 
`თბილისის განვითარების ფონდის“ შექმნის, მისი წესდების 
დამტკიცების, ფონდის თავმჯდომარისა და გამგეობის წევრების 
არჩევის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 16 
ივლისის #20.01.964 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის -„საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის” საშტატო განრიგისა და თანამდებობრივი 
სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. სულხანიშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის -„საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის” საერთაშორისო გრანტებიდან საშტატო 
განრიგით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი 

15 წთ. 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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სარგოების, შტატგარეშედ მომუშავეთა რაოდენობის, ანაზღაურების 
ფონდისა და თანამშრომელთა დანამატების დამტკიცებაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

მომხს. ნ. სულხანიშვილი 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში არსებული 4327 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების 
(საკადასტრო კოდი: #01.72.14.020.008) სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, საადის შესახვევი №7-ის მიმდებარედ არსებული 315 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.064.059) საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის - „სომეხთა სამოციქულო 
მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს 
ეპარქიისთვის“ პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და 
შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების: #01.10.06.001.187, #01.15.01.004.012, 
#01.14.05.009.098 საკადასტრო ერთეულების გაცვლის ფორმით 
პრივატიზების საკითხისა და სს „ვაკესთან“ (ს/ნ: 204862005) 
გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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7. ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №57-65-ის მიმდებარედ 
არსებული №01.14.03.021.019 და №01.14.03.021.017 საკადასტრო 
ერთეულების პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი 
კერესელიძისთვის (პ/ნ: 01015020077) იჯარით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ.  თბილისში, ათონელის ქუჩა #29/ხიდის ქუჩა #1-ში  მდებარე 
41,18 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 
#01.18.03.005.004.01.548) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მედია 
ჰოლდინგ რეგიონის ტრიბუნასთვის“ (ს/კ:#430029266) უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის  
შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. „ქ თბილისში, ათონელის ქუჩა #29/ხიდის ქუჩა #1-ში მდებარე 
უძრავ ქონებაზე  (ს/კ:#404485696) ა(ა)იპ  - „ცისკარი - 1852“-თან 
გაფორმებულ უსასყიდლო უზუფრუქტში ცვლილების შეტანის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში,  დავით აღმაშენებლის გამზირი №103-ში მდებარე 
უძრავ ქონებაზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.08.005.058) უსასყიდლო 
უზუფრუქტის შეწყვეტის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. შპს „ჰერმესის“ კაპიტალის ცვლილების (შემცირება) შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ა(ა)იპ - „ქ.თბილისის მერიის მ. კეკელიძის სახელობის 
კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისა“ და 
ა(ა)იპ - „მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა 
კალათბურთის სასახლის“ლიკვიდაციის დაწყების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

13. ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო  ბაგა–ბაღების მართვის სააგენტოს“ 
საკუთრებაში არსებული  მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „თბილისის  
საბავშვო ბაგა–ბაღების მართვის სააგენტოს“ მიერ დაფუძნებული 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის საკუთრებაში 
გადაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

14. ა(ა)იპ - „ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის 
თბილისი - 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის“ 2015 წელს 
წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის მიზნით გასატარებელი 
ღონისძიებების შესახებ      
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ვაკის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე მალხაზ ბაღანაშვილისათვის სოციალური დახმარების 
გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ლიანა ღანიაშვილისათვის დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის 
გაცემის შესახებ 

15 წთ. 
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მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

17. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


