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23 აგვისტო 2017 წ.                               

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის გადახდის, 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართვის და კონტროლის სისტემის 
შექმნის მიზნით ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე წარდგენილ 
განაცხადთა შემსწავლელი კომისიის“  მიერ  განაცხადთა შეფასების 
საფუძველზე კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის თაობაზე 
მიღებული გადაწყვეტილების მოწონების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს  ,,თბილისის 
სატრანსპორტო კომპანიისთვის“ (ს/კ 202886788) უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

3. ქ.თბილისში, ფონიჭალის დასახლებაში არსებული 1925 კვ.მ მიწის 15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №01.18.13.033.065),  ქ.თბილისში, 
ფონიჭალის დასახლებაში არსებული 1571 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.13.033.081) და ქ.თბილისში, მარნეულის 
ქუჩა №44-ის მიმდებარედ არსებული 870 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.12.011.144) სახელმწიფოსათვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

მომხს. გ. წიკლაური 

.    .    . 

4. ქ.თბილისში, ორხევის დასახლებაში, ახვლედიანის ქუჩა №26 მიმდებარედ/ 
ქ.თბილისში,  ორხევის დასახლებაში,  ახვლედიანის ქუჩა №26  არსებულ 
მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.10.040.060) რეგისტრირებული 
სერვიტუტის მოხსნის თაობაზე 
 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. წიკლაური 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა 
და შპს „იუნიქს2“-ს (ს/კ 405051697) (უფლებამონაცვლე შპს „იუნიქს 
ქონსთრაქშენ კომპანის“ (ს/კ 405133822) შორის 2015 წლის 29 დეკემბერს 
გაფორმებული №ე-289-22-17257 და №ე-289-23-17272 ხელშეკრულებებით 
განსაზღვრული პირობების გაუქმების საკითხთან დაკავშირებით ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის  გადაწყვეტილების 
მისაღებად წინადადების წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. წიკლაური 

.    .    . 

6. შპს „ავტოსერვისი-16“-ის (ს/კ 208143034) კაპიტალის ცვლილების 
(შემცირება) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. წიკლაური 

.    .    . 

7. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“  (ს/კ 206267494) კაპიტალის ცვლილების 
(გაზრდა) შესახებ 

15 წთ. 
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მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მოსწავლე ახალგაზრდობის 
ეროვნული სასახლის“  (ს/კ 404494980)  საშტატო ნუსხისა და 
სახელფასო ფონდის დამტკიცებაზე  თანხმობის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

9. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მოსწავლე 
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“  (ს/კ  404494980)  შტატგარეშე 
მოსამსახურეების რიცხოვნობის,  შრომის ანაზღაურების,  საპრემიო 
ფონდის, შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 
ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის  შესახებ“ ქალაქ  თბილისის  
მუნიციპალიტეტის მთავრობის  2017 წლის 18 იანვრის №03.09.48 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების (სპორტული ცენტრები) 
საშტატო ნუსხის, შტატგარეშე მოსამსახურეების რიცხოვნობისა და 
სახელფასო ფონდის დამტკიცებაზე  თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის  24 
თებერვლის №08.26.173 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ტანვარჯიშის 

15 წთ. 
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განვითარების სპორტული ცენტრისათვის“ (ს/კ 404502515) თანხის 
გამოყოფის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2017 წლის 31 მაისის №19.07.380 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეების თეა სივსივაძისა (პ/ნ 54001025437) და სიმონ 
გიორგაძის (პ/ნ 37001013332) დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე  თანხმობის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    .  

13.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  


