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21 სექტემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  11 სთ.00 წთ.  

 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიის“ (ს/კ:402008046) მიერ 
განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური 
საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის 
განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს №19-55  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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დადგენის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის 
№17.03.202 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ: 202886788) კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა)  შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

 .    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ:202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
აუქციონის ფორმით ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, 
იჯარით გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

7. ქ.თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების 821.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.112) და №6-ის მიმდებარედ, 

15 წთ. 
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შენობა-ნაგებობა №1 -ის, №6-ის, №7-ის და №8-ის (საკადასტრო კოდი: 
№01.14.07.008.012) პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემაზე 
თანხმობის მიღებისა და იამზე მაისაიას (პ/ნ: 62001007924), კახაბერ 
ბუჩუკურს (პ/ნ:01008010755), მამუკა მამულაშვილსა (პ/ნ: 
01008039846) და ნონა ბაქრაძესთან (პ/ნ: 01008030050) გასაფორმებელი  
ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 604 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.19.36.014.648) პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირთან - 
ნინო კენჭიშვილთან (პ/ნ: 61001015383) გასაფორმებელი შესაბამისი 
ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, I რეხის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 587 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.16.08.001.056) გაცვლის ფორმით 
პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირებთან: სოსო 
ენდელაძესა (პ/ნ: 35001056940) და ნელი ლიქოკელთან (პ/ნ: 
3500108177) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

  .    .    . 

10. ქ. თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 1200 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #81.02.38.025) დაინტერესებულ პირთან - 
ნუგზარ მეზურნიშვილთან (პ/ნ: 01015012639) გაცვლის ფორმით 
პრივატიზების საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

11. ქ. თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 800 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #81.02.36.011)  დაინტერესებულ პირთან - მაია 
ჯიჯიაშვილთან (პ/ნ: 12001006765) გაცვლის ფორმით პრივატიზების 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, ზღვისუბნის დასახლების  (ყოფილი თემქა) XI 
მიკრორაიონის  მე-2 კვარტალის  კორპუს №32-ში მდებარე ბინა N30-
ის (საკადასტრო კოდი: №01.12.02.022.002.01.030) ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში უსასყიდლოდ მიღების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „თბილისის გოლფის კავშირის“ (ს/კ:402023715) 
დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საქართველოს პანკრატიონის, გრეფლინგის 
და ბეთლ რესლინგის ეროვნული ფედერაციის“ (ს/კ:406148100) 
დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საქართველოს სასკოლო სპორტის ეროვნული 
ფედერაციის“ (ს/კ:401981959) დაფინანსების თაობაზე  

 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

16. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში (კოდი 
- 05 01 10 )“  ფარგლებში  განხორციელებულ საკონკურსო პროექტში 
გამარჯვებულ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს შორის საკონკურსო 
პროექტების განხორციელების წესის“  დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 ივლისის     
№27.20.605 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. უგულავა 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეებისათვის გაიანე ბაგდასარიანცისა (პ/ნ: 
01021002790) და ნინო დოლიძისთვის  (პ/ნ: 01011005673) სოციალური  
დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    .  

18. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


