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9 ნოემბერი 2017 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. ქ.თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე (ნაკვეთი 65/062) მდებარე 55735 

კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.065.065) 419 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროსთვის პირდაპირი განკარგვის წესით 

სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით 

გადაცემაზე თანხმობის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 
საგენტოსა და ფიზიკურ პირ - თენგიზ ჩადუნელს  (უფლებამონაცვლე: 

შპს „ეს-ემ-ი ჯგუფი“ ს/კ 405187471)) შორის  2017 წლის 25 იანვარს 
გაფორმებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის 

Nე-339-1-20540 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულების შესასრულებლად   შპს „ეს-ემ-ი ჯგუფისთვის“ (ს/კ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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405187471) დამატებითი ვადის  მიცემისა და  აღნიშნული 

ვალდებულების დარღვევის გამო 2017 წლის 25 ოქტომბრიდან 2018 

წლის 25 იანვრამდე დაკისრებული /დასაკისრებელი 

პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 
სააგენტოსა და შპს „კონსალტინგ გრუპს“ (ს/კ 439402843) შორის 
2017 წლის 31 მაისს გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად 

შპს „კონსალტინგ გრუპისთვის" (ს/კ 439402843) დამატებითი ვადის 

მიცემისა და  აღნიშნული ვალდებულებების დარღვევის 

გამო დაკისრებული/ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან 

გათავისუფლების საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოს 2013 წლის 10 ივლისის აუქციონში გამარჯვების 

დამადასტურებელი № E-207-19-7523 ოქმით გათვალისწინებული 

პირობების შესრულებისთვის დამატებითი ვადის განსაზღვრის 

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფისთვის” (ს/კ 

206267494) უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული 

უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი, 

სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარით გადაცემის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” (ს/კ 202888349) 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის 

ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარით 
გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ.თბილისში, რუსთაველის გამზირი №28-ის მიმდებარედ, 45 კვ.მ 

(საკადასტრო კოდი: №01.15.05.010.042) და 30 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 

№01.15.05.010.032) მიწის ნაკვეთების  შპს „მაქრო ქონსთრაქშენისთვის“ 

(ს/კ 445433120) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 

უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

9. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №27-29-ის მიმდებარედ 

არსებული 171 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 

№01.16.05.027.029) 33 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „House of Coffee“-სთვის 

(ს/კ 404441724) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 

უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. ქ.თბილისში, შავთელის ქ. №2-20-ის მიმდებარედ არსებული 699 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.033.009) 7 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის ლალი ბერიაშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით 

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ.თბილისში, დედაენის პარკის ტერიტორიაზე არსებული 18464 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.003.025) 94 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის გიორგი ალავიძისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით 

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 3876633 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.14.442) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქ.თბილისში, დიდი ხეივნის ქუჩაზე (ნაკვეთი 009/013), 155 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.05.009.013) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების 

გაუქმების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში მდებარე 2469741 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.094.498) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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15. ქ.თბილისში, ფეიქრების ქუჩა №12-ში (ნაკვეთი 039/069) მდებარე, 

2896 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.12.08.039.069) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების  შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შარტავას ქუჩა  #29-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #01.10.13.015.074) სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების 

ინტენსივობის კ - 2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან  დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ზ. წიკლაური 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მუზეუმების 

გაერთიანების“ (ს/კ 402036998) სტრუქტურულ ერთეულებში -

მუზეუმებში შესასვლელი ბილეთების ფასისა და დაცულ ექსპონატთა 

გამოყენების პრეისკურანტის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 1 თებერვლის №05.09.88 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

15 წთ.

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ.თბილისის 

მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ 

(ს/კ 401963666)  თანხის გამოყოფის თაობაზე  
 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

15 წთ.
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ზოგიერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეების  ზოგადი განათლების 

საშუალო საფეხურის (მე-12 კლასი) სწავლების დაფინანსების 

თაობაზე  
 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის 

მიერ მოქალაქე მირზა წიკლაურისთვის სოციალური დახმარების 

გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. გ. ბაგრატიონი  

.    .    .  

21.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 
 

 


