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15 სექტემბერი 2017 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

 

1. საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 

თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ 1032  მუხლის „სამშენებლო 

სამუშაოების დარღვევით განხორციელებისათვის 

სამართალდამრღვევი სუბიექტის პასუხისმგებლობისაგან 

გათავისუფლების დროებითი წესის“ აღსრულებასთან 

დაკავშირებული სამოქმედო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ს. გიგანი 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

106.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  



 
 

 - 2 - 

 

 
 

კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული და შპს

„თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის” (ს/კ 202886788)

უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული უძრავი

ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით ვადიანი, სასყიდლიანი

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული და შპს 

„თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის” (ს/კ 202886788) 

უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის წესით, 2017 წლის 26 ნოემბრამდე ვადით, 

უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, იჯარით გადაცემის 

თაობაზე თანხმობის შესახებ 
 

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

(გაზრდა) შესახებ 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

7. შპს „ავტოსერვისი 16“-ის (ს/კ 208143034) ლიკვიდაციის პროცესის 15 წთ.
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დაწყების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

თანხმობის მისაღებად წარდგენისა და შპს „ავტოსერვისი 16“-ის (ს/კ 

208143034) ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების მიზნით შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე   
 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

8. ქ.თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელ მეურნეობაში მდებარე 1200 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის ((საკადასტრო კოდი: #01.72.14.009.496) გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ 

კომპანიასთან - შპს „დოისთან“ (ს/კ 404387640) გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

9. ქ.თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელ მეურნეობაში მდებარე 8500 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.72.14.009.495) გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირთან - 

თემურ ფხოველიშვილთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების 

პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ.თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი №17-ის მიმდებარედ, 

20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.009.024) 

ეკატერინე ვარდანაშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით 

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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11. „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 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პროფესიული მუნიციპალური 

თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელობის კანდიდატთა შესარჩევი 

სარეკომენდაციო საბჭოს შექმნის, მისი შემადგენლობის განსაზღვრისა 

და დებულების  დამტკიცების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. მ. ნასრაშვილი  

.    .    . 

13. 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 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში მცხოვრები 

მოქალაქე იესე კალანდაძისათვის დროებითი საცხოვრებელი 

ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე 

თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    .  

15.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


