
 
 

 - 1 - 

 

 
 

      
                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                   
 
 
 
 
 

29 ივნისი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

 
1. „შპს „მომავლის სკოლასთან“ 2001 წლის პირველ ნოემბერს 

გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში (რეესტრში 
რეგისტრაციის N1/4313) ცვლილებების შეტანისა და წლიური 
საიჯარო ქირის, საიჯარო პირობების ახალი რედაქციით 
ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2012 წლის 
15 ნოემბრის N31.19.1121 დადგენილებით განსაზღვრული 
წლიური საიჯარო ქირის შეცვლის/შემცირების საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის 
შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

2. „ქ. თბილისში, დაბა წყნეთის მიმდებარედ არსებული მიწის 
ნაკვეთის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის 
,,რანდევუ ბეთანიაში’’ პირდაპირი განკარგვის წესით აღნაგობის 
უფლებით გადაცემის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მთავრობის  2010 
წლის 6 დეკემბრის  N33.20.1525 დადგენილების დანართით 
გათვალისწინებული ვალდებულების შეცვლისა და   
პირგასამტეხლოს გადახდისაგან გათავისუფლების საკითხების 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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 .    .    . 

3. სს „თელასის“ (ს/კ:202052580) მიერ „ქ. თბილისის თვითმმართველ 
ერთეულსა და სს „თელასს“ შორის 2011 წლის 12 ივლისს 
გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების ცალმხრივად 
მოშლისა და საინვესტიციო ვალდებულების შეუსრულებლობის 
გამო დარიცხული/ანდა დასარიცხი პირგასამტეხლოს გადახდის 
ვალდებულებისაგან გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 2 მარტის N46 განკარგულებით დადგენილი პირობის  
შესრულების დადასტურების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების - ორი ერთეული პრინტერის (მოდელი: xerox 
3320) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის 
და ა(ა)იპ - საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების 
ვეტერანთა ცენტრალურ კავშირთან (ს/კ:203862864) 
გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                  
ქ. თბილისში,  მიცკევიჩის ქუჩა №29-29ა-ში მდებარე (საკადასტრო 
კოდი: №01.10.14.015.025) შენობა-ნაგებობა №2-ში, პირველ 
სართულზე არსებულ 207,37 კვ.მ ფართზე და შესაბამის წილობრივ 
მიწის ნაკვეთზე უსასყიდლო უზუფრუქტის შეწყვეტის შესახებ 
 

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, იჯარით გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ისნის რაიონში მდებარე 579354 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.17.06.012.125) ფართობის შემცირებით 
საზღვრების ცვლილების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ კაპიტალის 
ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“  გენერალური 
დირექტორის მოადგილის (ფინანსური დირექტორი) 
თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე თანხმობის გაცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ საშტატო 
რიცხოვნებისა და სახელფასო ფონდის გაზრდაზე თანხმობის 
მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2012 წლის 18 
მაისის №14.09.486 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. აბულაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერიის  სსიპ -  
„ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის“ (ს/კ:205298211) 
საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი ქონების ქალაქ  თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მიერ  უსასყიდლოდ საკუთრებაში მიღებისა 
და აღნიშნული ქონების ნაწილის  ა(ა)იპ „მუნიციპალური 
სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის“ (ს/კ:405026877)  

15 წთ. 
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უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე   
 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის  - „საქართველოს 
ეროვნული ბოტანიკური ბაღისათვის“ (ს/კ:404405960)  მცენარეების 
სარეალიზაციო ტარიფების დამტკიცებაზე თანხმობის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ნ. სულხანიშვილი 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის  - „ევროპის  
ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის 
საორგანიზაციო კომიტეტის“ (ს/კ:404404211)  ლიკვიდაციასთან  
დაკავშირებული რიგი ღონისძიებების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - საქართველოს ინტელექტ-კლუბის „რა? 
სად? როდის?“ (ს/კ:404436222)  დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი 
ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 
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16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ნანული გრძელიშვილისათვის დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
რეგისტრირებული მოქალაქე ზოია მექოშვილისათვის დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    .  

18. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 


