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                                                                                                                         25  აგვისტო 2015 წ.    

                                                                                   16 სთ.  

 
 

 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების,   

ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული 

პირებისთვის დავალების მიცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. დ. ქუმსიშვილი  

.    .    .  

2. არასამეწარემეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქალაქ  თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის  კომპლექსური სპორტული ცენტრი „მუხიანის“  

ლიკვიდაციის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თანხმობის მიღების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე  

.    .    . 

3. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „საცურაო აუზი - 

გლდანის“ დაფუძნების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 2 

აპრილის N12.19.372  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე  

.    .    . 

q. Tq.          

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი 
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - „ცხოველთა 

მონიტორინგის სააგენტოსათვის“ საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის,  

შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების 

განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე  

.    .    . 

5. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,თბილისის 

ზოოლოგიური პარკის“  საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოებისა  და 

სახელფასო დანამატების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. გიორგობიანი  

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, ცაგარელის ქ. №92-ში მდებარე  მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის  გადავადებასა და ამასთან 

დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ო. ნემსაძე  

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ცაგარელის ქ. №100-ში მდებარე  მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის  გადავადებასა და ამასთან 

დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ო. ნემსაძე  

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ჭოველიძის ქ. №8-ში მდებარე  მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის  გადავადებასა და ამასთან 

დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ო. ნემსაძე  
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.    .    . 

9. შპს „House of Coffee“-სთვის (ს/კ: 404441724) ქ. თბილისში, რუსთაველის 

გამზირი №20-ის მიმდებარედ, 20 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.15.05.010.030) პირდაპირი განკარგვის წესით,   

იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. შპს „ელიტარული ჩაის სახლისთვის“ (ს/კ: 202222068) ქ. თბილისში, 

პუშკინის ქუჩა №13-27/40-ის მიმდებარედ, მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო 

კოდები: №01.15.04.027.005, №01.15.04.027.006) პირდაპირი განკარგვის 

წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

11. შპს „ესპრესო ჯორჯიასთვის“ (ს/ნ 205083416)  ქ. თბილისში, გამსახურდიას 

გამზირი №8-ის მიმდებარედ არსებული 5 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: #01.10.17.010.035) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 

საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

12. შპს „საოჯახოსთვის“ (ს/კ: 425053700) ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირის 

VII კვარტალის კორპუსი №5ა-ბ-ს მიმდებარედ არსებული 648 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.04.017.015) 40 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 
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13. შპს „აქუაფაბისთვის“ (ს/კ : 443859497) ქ. თბილისში, ლესელიძის ქ. №12-ის 

მიმდებარედ არსებული 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.18.03.027.010) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 

საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

14. სს „დი ენდ ბი საქართველოსთვის“ (ს/კ : 404917131) ქ. თბილისში, დავით 

აღმაშენებლის გამზირი №81-87-ის მიმდებარედ არსებული 425 კვ.მ-დან 20 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.16.05.003.088) პირდაპირი 

განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

15. შპს „ენეტისთვის“ (ს/კ : 202454192) ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №71-ის 

მიმდებარედ, 180 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.040.097) 

პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

16. შპს „უნივერსისთვის“ (ს/კ : 204915333) ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის 

გამზირი №5-ის მიმდებარედ,  53 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.14.010.032) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 

საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 
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17. ინდივიდუალური მეწარმე გიორგი მდინარაძისთვის (ს/ნ: 01015002269)                        

ქ. თბილისში, იოსებიძის ქუჩა №62-ში (საკადასტრო კოდი: #01.10.13.013.034) 

მდებარე შენობა-ნაგებობაში არსებული 383.2 კვ. ფართის პირდაპირი 

განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის „ა(ა)იპ  - ქ. თბილისის მერიის 

ა.მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის“ შენობის 

გაზიფიცირებისთვის  პროექტის  მოსამზადებელი სამუშაოების 

შესასრულებლად  თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონების ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლისათვის“ 

გადაცემის შესახებ        
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანის 

ა(ა)იპ „თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრისთვის“ გადაცემის 

შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 

დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 
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22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში მცხოვრები 

ოჯახებისათვის დროებით საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის 

ქირის კომპესაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. მ. ჩოქური  

.    .    . 

 23. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


