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28 ივნისი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის გაზრდის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ მიერ მის 
ბალანსზე რიცხული ინფრასტრუქტურითა და ქონებით სარეკლამო 
საქმიანობის განხორციელების მიზნით გაწეული მომსახურების 
ღირებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 5 ნოემბრის №14.15.158 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ.თბილისში, რუსთაველის გამზირი №36-38-ის მიმდებარედ  
(საკადასტრო კოდი: №01.15.05.009.026), 68 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს 
„შატრესთვის“ (ს/კ 402045354) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ.თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩაზე, 
ეკლესიის მიმდებარედ არსებული 304 კვ.მ და 792 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: №01.19.39.031.019 და 
№01.19.39.031.061) სსიპ-საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 
მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი 
განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების 
პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6.  ქ.თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 15732 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.72.14.009.479) გაცვლის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7.  ქ.თბილისში,  საბურთალოს რაიონში,  დიდი დიღმის დასახლების IV 
მიკრორაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული  6003 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (ნაკვეთი N43/283, საკადასტრო 

15 წთ. 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

კოდი: №01.72.14.043.283) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო 
კოოპერატივების წევრების/მათი წარმომადგენლების, 
უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით 
პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. „ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ’’ 
2010 წლის 26 ოქტომბერს შპს „არმლენდერ ასოშიეტსსა“ (ს/კ 
204943357)  და ქალაქ თბილისის მთავრობას შორის გაფორმებული 
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების 
შეუსრულებლობის გამო 2017 წლის 1 აპრილიდან 2020 წლის                            
1 აპრილამდე დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან 
გათავისუფლების საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ.თბილისში, გლდანში მდებარე 123 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი:№72.13.33.910) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების  სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული 15 წთ. 
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მოძრავი ქონების  (წიგნის დეკორაცია და ინსტალაცია „ანბანი“) 
სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ  საკუთრებაში გადაცემის 
თაობაზე  
 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების ცენტის“ საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015  წლის 15 ივლისის  #28.08.848  
განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-92  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ეროვნული სკრინინგ-
ცენტრის“ (ს/კ 202442730) საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი 
სარგოებისა და სახელფასო დანამატების შეთანხმების თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 
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15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ჩოგბურთის განვითარების“ 
(ს/კ 404443456) მომსახურების ფასებისა და ტარიფების შეთანხმების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქალაქ თბილისის გლდანი-
ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის“  (ს/კ 400085572)  
შტატგარეშე მოსამსახურეების რიცხოვნობისა  და სახელფასო ფონდის 
განსაზღვრაზე თანხმობის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    .  

17.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 

 


