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31 მაისი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის განვითარების 
ფონდის“ (ს/კ 404384974) მიერ შეძენილი მოძრავი ქონების ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის საკუთრებაში გადმოცემის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქ. თბილისში, ბელიაშვილის ქ. #140-ში მდებარე 14009 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.13.01.004.103) და #140ა-ში 
მდებარე 2491 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
#01.13.01.004.104) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №140ა/პასტერის ქუჩა 
№7-ში, შენობა-ნაგებობა #1-ში, მეორე სართულზე არსებული 13.26 
კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: №01.13.08.009.041) საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ - 
სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის (ს/კ 202178927) 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                        
ქ.  თბილისში, მთისძირის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ,  800 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის და მასზე განთავსებული №1, №2 შენობა-ნაგებობების 
(საკადასტრო კოდი: №01.17.09.002.005) სსიპ - სახარების რწმენის 
ქრისტიანთა გაერთიანებულ ორმოცდაათიანელთა ეკლესიისთვის (ს/კ 
N404434000) პირდაპირი განკარგვის წესით  სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის  შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და რევაზ გაბრიაძეს (პ/ნ 
65002000359) შორის 2008 წლის 30 იანვარს გაფორმებული                                 
„ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების  ნასყიდობის შესახებ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 
(გადახდის განვადებით)“ ხელშეკრულებით (რეესტრში რეგისტრაციის 
№546/1) გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობების 
შესრულების დადასტურების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს.  კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შპს 
„თბილისის პარკებსა“ და შპს „ჯინის“ შორის 2008 წლის 5 ივნისს 
გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში (რეესტრში რეგისტრაციის 
№3621/1) ვალდებულების/პირობის შეცვლის შესახებ 
გადაწყვეტილების მისაღებად წინადადების და ვალდებულებების 
დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან 
განთავისუფლების საკითხის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

7. 2012 წლის 28 თებერვალს გაფორმებული „ქ. თბილისის 
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ” 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპრივატიზებო საფასურის 
(ნასყიდობის საფასური) გადაუხდელობის გამო დაკისრებული 
პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის ეთერ კვარაცხელიას (პ/ნ 
01017036030) გათავისუფლების საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს.  კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” (ს/კ 202888349) 
საკუთრებაში არსებული №01.16.04.001.038 საკადასტრო ერთეულად 
აღრიცხულ, ქ. თბილისში, ქვალონის ქ. №1-ში, კუკიის საქალაქო 
სასაფლაოს მიმდებარედ განთავსებული, ჩამოწერილი, №1 შენობა-
ნაგებობის დემონტაჟის უფლებისა და დემონტაჟის შედეგად 
მისაღები მოძრავი  ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით 
რეალიზების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის 
ცვლილების (შემცირება) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის 
ჯგუფისთვის“ (ს/კ 206267494) უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017  წლის 
25 იანვრის  #04.09.66  განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 

15 წთ. 
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მომხს.  ი. ხუცურაული 

.    .    . 

11. „უსახლკაროდ რეგისტრირებული პირების თავშესაფარი ფართით 
დაკმაყოფილების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 16 მარტის №10.18.223 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ტანვარჯიშის 
განვითარების სპორტული ცენტრისათვის“(ს/კ 404502515) თანხის 
გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის 
ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ (ს/კ 405155898) 
შტატგარეშე მოსამსახურეების რიცხოვნობისა  და სახელფასო ფონდის 
განსაზღვრაზე თანხმობის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის  28 დეკემბრის №50.53.1099 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეებისთვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის  ქირის საკომპენსაციო თანხის გაცემაზე თანხმობის  
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    .  

16.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


