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4 იანვარი 2017 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
 
 

1. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით, სკოლამდელი 
აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის 
ფარგლებში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა 
-ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ:404905475) მიერ 
განსახორციელებელი ღონისძიებების/მიმართულებების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა-
ბაღების მართვის სააგენტოსთვის“  (ს/კ:404905475) საწვავის,  
გასაწევი საკომუნიკაციო და რიგი ხარჯების ლიმიტების 
განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში ხელშეკრულებით 
დასაქმებულთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ზ. წიკლაური 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობებში 
ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობის შეთანხმების 
შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, ჯავახეთის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 29800 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.19.36.014.235) გაცვლის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    .  

6. „განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების მოქალაქე კობა ერაძისათვის (პ/ნ 
01026003638) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის 
№10.34.449 დადგენილებით განსაზღვრული წლიური საიჯარო 
ქირის  დავალიანების გადახდის  გადავადების  საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის გადაწყვეტილების 
მისაღებად წარდგენისა და  „განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების 
მოქალაქე კობა ერაძისათვის (პ/ნ 01026003638) პირდაპირი 
განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის №10.34.449 დადგენილების 
დანართით წარმოდგენილ საიჯარო პირობებში  ცვლილების 
შეტანის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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7. „ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის შპს 
„ოჟიო“-სთვის (ს/კ:416289849) პირდაპირი განკარგვის წესით, 
აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის 
სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 8 ნოემბრის  N01-4/135 
ბრძანების დანართით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულების 
დადასტურებისა და შპს „ოჟიოს“ მიერ ვალდებულების დროულად 
შეუსრულებლობის გამო დარიცხული პირგასამტეხლოსაგან 
გათავისუფლების საკითხის  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. „№01.16.05.013.035 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის 
ნაკვეთზე იჯარის უფლების შეწყვეტის შესახებ და ქ. თბილისში, 
დავით აღმაშენებლის გამზირი N46-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 
13/035) არსებული 741 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.16.05.013.035) შპს „რიჩემასთვის“ (ს/კ:204552545) პირდაპირი 
განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მთავრობის 2013 წლის 10 დეკემბრის №30.79.1579 
დადგენილების  საიჯარო პირობების 2.1 და 2.2 ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის გამო 
დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „რიჩემას“ 
(ს/კ:204552545)  გათავისუფლების საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. „შპს „ჯეთ როუდისათვის“ (ს/კ:401956889) განსაზღვრული უძრავი 
ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 30 სექტემბრის 
№25.20.1160 დადგენილებით განსაზღვრული სარგებლობის 
უფლების შეწყვეტის, შესაბამისი საიჯარო პირობების გაუქმებისა 
და შპს „ჯეთ როუდის“ პირგასამტეხლოს გადახდისაგან 
გათავისუფლების შესახებ საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, თავისუფლების მოედანი №2-ში მდებარე  შენობა-
ნაგებობა №1-ის, მესამე სართულზე არსებული 3060.87 კვ.მ 
ფართიდან (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.075.023) 6 კვ.მ ფართის  
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით შპს „პლანეტა - ფორტესთვის“ (ს/კ: 204388171) გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, ლითონკონსტრუქციების VI დასახლებაში (ნაკვეთი 
№04/153 და ნაკვეთი №04/154) მდებარე 247 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე 
(საკადასტრო კოდი: №01.19.33.004.197) რეგისტრირებული 
სერვიტუტის ფართობის კორექტირების შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ:202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

   .    .    .  

13.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 


