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18 მაისი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
პროგრამისათვის - „2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის 
შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები“ 
დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებების 
განაწილების შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის #02.09.33 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „ქ.თბილისის ფეხბურთის ფედერაციის“ 
(ს/კ:202886519) დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საქართველოს ფუტსალის ასოციაციის“ 
(ს/კ:202207290)  დაფინანსების თაობაზე  

 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, დოლაბაურის ქ. #6/დოლაბაურის ქ. #6-ის 
მიმდებარედ არსებული 2129 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი: #01.17.13.040.067); ქ. თბილისში, ამაღლების ქ. III ჩიხის #8-
ში მდებარე 1097 კვ.მ მიწის  ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
#01.15.05.090.020) და ქ. თბილისში, ამაღლების ქ. III ჩიხის #8-ში 
მდებარე 213 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
#01.15.05.090.022) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და 
შპს „უტასთან“ (ს/ნ: 203835957) გასაფორმებელი შესაბამისი 
ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6.  „შპს „სპორტის სასახლის“ ქალაქ თბილისის ადგილობრივი 
საკუთრებაში არსებული 100%  წილის თხოვების სახით (მართვის 
უფლებით) გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მერიასა 
(მთავრობა) და შპს „ლოჯი გრუპს“ შორის 2007 წლის  მაისში 
გაფორმებული ხელშეკრულებით (რეგისტრაციის №2450/1) 
გათვალისწინებული საინვესტიციო პირობის  შეცვლასთან  
დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის წინადადების წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. შპს „მეიდან ჯგუფსა“ და შპს „თბილისის პარკებს“ შორის 2008 
წლის 24 ივნისს გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების მე-4 
მუხლით გათვალისწინებული 2 200 000 ლარის ოდენობის 
ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულებისა და 
ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1.2 პუნქტით გათვალისწინებული  

15 წთ. 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

ვალდებულებების  შესრულების დადასტურების თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ქვემო ფონიჭალის დასახლებაში, პლასტმასის 
ქარხნის მიმდებარედ არსებული 1490 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.18.13.028.006) სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ,                     
ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 3897060 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.14.413) საზღვრების ფართის 
შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ბაგების სატყეო ტერიტორიაზე (ნაკვეთი 10/321) 
მდებარე 600 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 
№01.20.01.010.321) ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის 
(ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი) საკუთრების უფლების 
რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – ქონების მართვის სააგენტოს საკუთრებაში 
არსებული განსაზღვრული მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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12. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


