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9 აგვისტო 2017 წ.                               
                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
განვითარების ფონდის“ (ს/კ 404384974) მიერ  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
„ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი: 02 10) 
ფარგლებში განსახორციელებელი მიმართულებების/ღონისძიებების 
შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2017 წლის 1 თებერვლის №05.01.80 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. 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 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის მიზნით 
დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული საკითხების 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 3 სექტემბრის  №05.06.34  
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ  202886788) 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 

.    .    . 

5. 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, იჯარის ფორმით გადაცემის 
შესახებ 

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 პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 
თაობაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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7. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე, №01.14.06.003.015, 
№01.14.06.003.032 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული  უძრავი 
ქონების   ა(ა)იპ  „კავშირი-ასოციაცია აგორასთვის“ (ს/კ 202248175)   
პირდაპირი განკარგვის წესით  სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების 821.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.112) და ქ. თბილისში, 
თამარაშვილის შესახვევი №6-ში იამზე მაისაიას (პ/ნ 62001007924), 
ნონა ბაქრაძისა (პ/ნ 01008030050) და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
(საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.012) მესაკუთრეთა უფლებების 
უცვლელად გაერთიანების, აღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და იამზე მაისაიასა 
(პ/ნ 62001007924) და ნონა ბაქრაძესთან (პ/ნ 01008030050) 
გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ნუცუბიძის მე-4 მიკრორაიონში, კორპუსი №11-ის 
მიმდებარედ არსებული 1306 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო 
კოდი: #01.14.02.010.073) ფიზიკური პირისთვის - ნატალია 
კუპატაძისთვის (პ/ნ 01010002267) პირდაპირი განკარგვის  ფორმით 
საკუთრებაში გადაცემის საკითხისა და მასთან გასაფორმებელი 
უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის 
ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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10. ქ. თბილისში მდებარე, №01.15.07.008.042 საკადასტრო კოდით 
რეგისტრირებული,  4954 კვ.მ  ფართობის მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთი 
08/042) საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე 37259 კვ.მ ფართობის მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.142.028) საზღვრების   
ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა №89ა-ში მდებარე 269 კვ.მ 
ფართობის მიწის ნაკვეთის და შენობა №1-ის (საკადასტრო კოდი: 
№01.13.02.008.142) საზღვრების ფართობის შემცირებით 
კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. 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 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების კასპისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტებზე  
გადაცემის მიზნით, სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 
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.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების  სსიპ- მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის 
პროფესიული სახელმწიფო კინომსახიობთა თეატრისთვის 
გადაცემის მიზნით, სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ  
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

16. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და რაიონულ 
გამგეობებში სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისას 
ავტომობილების გამოყენების თაობაზე” ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 1 ივლისის  #26.08.782 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

17. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საქართველოს კალათბურთის ეროვნული 
ფედერაციის“ (ს/კ 204851838) დაფინანსების თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 19 ივლისის 
№26.07.516 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეებისათვის  დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე  თანხმობის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    .  
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19.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  


