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13 აპრილი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

  

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის მიზნით 
დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული საკითხების 
შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის  2014 წლის 3 სექტემბრის   N05.06.34  
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

2. ქ. თბილისში, გალაქტიონის ძეგლის მიმდებარედ, 354 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.14.14.003.172) გაცვლის ფორმით 
პრივატიზების საკითხის და სს „აქსის თაუერსთან“ (ს/ნ: 405077704) 
გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროს სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოსთვის (ს/კ: 
#204559691)  მიწის ნაკვეთების  პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ა(ა)იპ - საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღისთვის (ს/კ: 
№404405960) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემული 
უძრავი ქონების მესამე პირისათვის სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, კუს ტბის მიმდებარედ, ქალაქ  თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ 578 კვ.მ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 
№01.14.12.002.036) სერვიტუტის უფლების გაუქმების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის“ საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების აუქციონის ფორმით, ვადიანი, 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს „ჰერმესის“ კაპიტალის 
ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. სს „ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის“ კაპიტალის 
ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

9. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 25 ნოემბრის 
#47.10.1339 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, აგლაძის ქუჩა N37-ში 
მდებარე ჩამონგრეული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟისათვის 
გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 25 ნოემბრის N47.25.1354 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბაგრატიონი 

.    .    . 

11. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის 
პროგრამის ფარგლებში ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების 
მშენებლობისთვის მოსამზადებელ ღონისძიებათა შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „ქ.თბილისის ტანვარჯიშის სახეობათა 
ფედერაცია 2012-ის“ დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის- 
„ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრისათვის“ თანხის 
გამოყოფის თაობაზე  
 

15 წთ. 
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის“ 
დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა 
(ძაღლები) გასეირნებისათვის სპეციალური ადგილების შერჩევის 
მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და დებულების დამტკიცების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

16. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


