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20 ივლისი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

1. ქ. თბილისში, ვარდების რევოლუციის მოედანზე მდებარე 697 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.15.04.002.015) 
გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ 
კომპანიასთან - შპს „ცენტრ პლაზასთან“ (ს/კ: 204483335) 
გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

2. ქ. თბილისში, სამღებროსა და ბოტანიკურ ქუჩებს შორის 
არსებული 1244 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
#01.18.03.062.004) საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 
მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების 
პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქ. თბილისში, თამარ მეფის გამზირი №13-ის მიმდებარედ 
არსებული 120 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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№01.13.08.002.031) ისკო დასენისთვის (პ/ნ: 01025002166) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა №4ბ-ს მიმდებარედ 
არსებული 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 
№01.19.35.006.071) სს „ჯი პი სი“-ისთვის (ს/კ: 201991229) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს 
მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფიზიკურ პირთა 
(ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების 
დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესით“ 
გათვალისწინებულ პირთა (ოჯახთა) სიის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 25 
დეკემბრის №52.01.1494 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდის შესახებ“  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 30 მარტის №12.14.278 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. აბულაძე 
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 .    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

8. „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 

.    .    . 

9. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „სხვა სოციალური 
(დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში“  ფარგლებში 
მოქალაქეთათვის დახმარებების გაცემის წესის დამტკიცების 
შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. დ. ორმოცაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში 
რეგისტრირებული მოქალაქე ნარგიზი გვაზავასათვის (პ/ნ 
01024072345) დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის 
ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის 

15 წთ. 
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გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

მომხს. ნ. ტურძელაძე  

.    .    .  

12. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 


