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14 სექტემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
 

1. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 
დადგენის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის 
№17.02.201 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელ მეურნეობაში მდებარე 
მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: #01.72.14.009.449, 
#01.72.14.009.451) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქ. თბილისში, მეტროს სადგურ „ისნის“ მიმდებარედ, 90 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.001.082) შპს „ჯორჯია“-სთვის 
(ს/კ:406066769) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

4. ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი  №36-40-ის მიმდებარედ, 47 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.016.040) შპს „კაფე 
დისქავერ“-ისთვის (ს/კ:204564300) პირდაპირი განკარგვის წესით  
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილის  №32ა-ს მიმდებარედ 
არსებული 6 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.18.12.010.069) ილია გუჯაბიძისთვის (პ/ნ:01030000869) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

6. ქ. თბილისში, წყნეთში, რუსთაველის ქუჩაზე (ნაკვეთი 68/011) 
მდებარე შენობა-ნაგებობაში (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.068.025) 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დროებით სარგებლობაში 
არსებული 127.78 კვ.მ ფართის ა(ა)იპ „კავშირი „სპორტული 
საზოგადოება საქართველოს კიოკუშინკაი კარატედოს 
ფედერაციისთვის“ (ს/კ:200091186) დროებითი სარგებლობის 
უფლებით, თხოვების ფორმით, უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 
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7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ: 02886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის გაცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ:202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის წესით, ერთი თვის ვადით, უსასყიდლოდ, 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე 
თანხმობის გაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული 
ქვაფენილის  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ 
„თბილისის განვითარების ფონდისთვის“ (ს/კ:404384974) 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი კვების ბლოკების 
სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „სამოქალაქო ინიციატივა - საზოგადოების 
ჯანმრთელობისათვის“ (ს/კ:406087862) დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის 
მიერ საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის (გადატანა), ასევე 
ახალი საკანალიზაციო და სასმელი წყლის ქსელების მოწყობის 
შემდგომ კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ“-ისთვის მოვლა-
პატრონობის უზრუნველყოფის მიზნით გადაცემაზე თანხმობის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბაგრატიონი 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. გ. ბაგრატიონი 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში მცხოვრები 
ზურაბ დოლიძისათვის (პ/ნ: 46001000476) დროებითი საცხოვრებელი 
ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაზრდაზე თანხმობის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბაგრატიონი 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის კრწანისის  რაიონში  
მცხოვრები  მოქალაქე  მიხეილ ხამხაძისათვის  (პ/ნ:01015014129) 

15 წთ. 



 
 

 - 5 - 

 

 
 

სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    .  

17. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 
 
 


