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19 ივლისი 2017 წ.                               
                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 
 

1. ქ. თბილისში, იუმაშევის ქუჩის მიმდებარედ, 60454 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: № 01.19.26.005.007), 16256 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: № 01.19.14.001.031) და ქ. თბილისში, 
იუმაშევის ქუჩა №13-ის მიმდებარედ, 20276 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი:№01.19.15.004.001) სახელმწიფოსათვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

2. ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 20000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.19.33.019.184) ააიპ - აუტიზმის კვლევისა და 
ხელშეწყობის ფონდისთვის (ს/კ 405079640) პირდაპირი განკარგვის 
წესით  სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის 
საკითხის საკრებულოსთან შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღომში, ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 26123 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთი 007/046, საკადასტრო კოდი: 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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№01.10.07.007.046)  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 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, ცაიშის ქუჩა №36-ში (საკადასტრო კოდი:                                     
№ 01.16.03.010.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირებთან 
გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულებების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5.  ქ. თბილისში, მუხიანის IVბ მიკრორაიონში, პრომეთეს კერძო 
სკოლის მიმდებარედ, 753 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
#01.11.13.008.085) 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. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 
სააგენტოსა და შპს „ბაუ სტარ-ვ“-ის (ს/კ 404503355) შორის 2016 წლის 
21დეკემბერს გაფორმებული, პირობებით გამოცხადებული აუქციონის 
NE-336-9-20443  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აუქციონის 
პირობის შესრულების დადასტურების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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7. დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი  ერთულის ქონების 
აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას გამყიდველისა და მყიდველის 
მიერ ხელმოწერილი, პირობებიან აუქციონში გამარჯვების 
დამადასტურებელი 2008 წლის 22 აგვისტოს №112 ოქმით 
გათვალისწინებული პირობის ცვლილების საკითხთან 
დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის გადაწყვეტილების მისაღებად წინადადების 
წარდგენის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №128-142-ის 
მიმდებარედ  (საკადასტრო კოდი: №01.13.08.009.074), 756 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთიდან  6 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის შპს „ონურისთვის“ (ს/კ 404475616)  
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  ნინო 
ღლონტისთვის (პ/ნ 01030004925) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ლესელიძის ქუჩა  №27-ის მიმდებარედ  (საკადასტრო 
კოდი:№01.18.03.044.013)12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „შევარდენისთვის“  
(ს/კ 204381640) 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. პროექტის - „XXV საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 
„შემოდგომის თბილისი“- განსახორციელებლად ა(ა)იპ „თბილისის 
მუსიკალური ფესტივალების ცენტრის“ (ს/კ 404380914) დაფინანსების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

12. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 
ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიისთვის“ 
(ს/კ 211351428) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

13. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ხელოვნების სკოლა 
„აფხაზეთი N1“-სთვის (ს/კ 204557381) თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის 
№50.14.1060 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები  მოქალაქე მანანა გვასალიასთვის (პ/ნ 
39001004826) დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის 
ქირის საკომპენსაციო თანხის  გაცემაზე თანხმობის  შესახებ  

15 წთ. 
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მომხს. დ. ორმოცაძე 

.    .    .  

16.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 


