
 
 

 - 1 - 

 

 
 

      
                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                   
 
 
 
 
 

6 დეკემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ: 202886788) კაპიტალის გაზრდის და ზოგიერთი 
ვალდებულების დაკისრების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 20 აპრილის №15.16.355 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის 
ცენტრი - ტონუსის“ 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, 
კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების, საშტატო 
განრიგისა და კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის 
ოდენობის შეთანხმების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2015 წლის 23 დეკემბრის №51.23.1465 განკარგულების 
ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - 
ტონუსის“ 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, კომპანიაში 
დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების, საშტატო განრიგისა და 
კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის ოდენობის 
ახალი რედაქციით შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 24 თებერვლის 
№08.17.164 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის 
ცენტრი - ტონუსის“ (ს/კ: 205267085) 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის 
გეგმის, კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების, 
საშტატო განრიგისა და კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების 
საფასურის ოდენობის შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, გლდანის I მიკრორაიონში, კარტოგრაფიული 
ფაბრიკის მიმდებარედ არსებული 480 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.11.12.015.116) სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, დაბა წყნეთის მიმდებარედ, 300 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.20.01.154.017) სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, ზაჰესში არსებული 223956 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №72.12.05.042) ფართობის შემცირებით 
საზღვრების კორექტირების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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7. ქ. თბილისში, ტაბახმელაში არსებული 1741294 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №81.02.36.012) ფართობის შემცირებით 
საზღვრების კორექტირების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 56359 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.065.062) 320 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის „შპს „მეთეგისთვის“ (ს/კ:405082967) პირდაპირი 
განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 7 ოქტომბრის 
№40.10.1154 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 464 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1-ის 
(მონუმენტის) (საკადასტრო კოდი: №01.16.02.007.051) ა(ა)იპ -
„საქართველოს მთასვლელთა გაერთიანებული ფედერაციისთვის“ 
(ს/კ: 402003309) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ც.დადიანის ქუჩა N105-ში (საკადასტრო კოდი: 
N01.12.13.087.004.01.501) მდებარე 148.60 კვ.მ ფართიდან 79.36 კვ.მ 
ფართის ა(ა)იპ - საქართველოს პენსიონერთა კავშირისთვის (ს/კ:  
205021947) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის  თაობაზე 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 
განსაზღვრული მოძრავი ქონების  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 

.    .    .  

12. ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ: 
404905475)  საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების მის მიერ 
დაფუძნებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო 
დაწესებულებებისთვის საკუთრებაში გადაცემაზე თანხმობის 
მიცემის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

13. „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის 
პროგრამის ფარგლებში, ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების 
მშენებლობისთვის მოსამზადებელ ღონისძიებათა შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 25 მაისის 
№20.03.439 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ნონა სიჭინავასათვის  (პ/ნ: 62007001051) 
სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 
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   .    .    .  

15.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 

 
 


