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18 ოქტომბერი 2017 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

 

1. ქალაქ თბილისის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს

„KROL MEDICAL KORPORATION”-ს (ყოფილი შპს „Clerion”)  (ს/კ
404941532) შორის 2012 წლის 20 აპრილს გაფორმებული

„ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში

არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით

ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

საპრივატიზებო პირობის შესრულების დადასტურების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და ა(ა)იპ
თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლა-ბაღის კავშირს (ს/კ

203827083) შორის 2011 წლის 29 დეკემბერს გაფორმებული

„ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში

არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით

ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

საპრივატიზებო პირობის შესრულების დადასტურების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ ფიზიკურ პირებთან: 

ზურაბ ღირსიაშვილთან  და სოგრატ კაკრიაშვილთან  2012 წელს 

გაფორმებული „ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული 

ნასყიდობის საფასურის გადახდის საკითხთან დაკავშირებით 

გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 2 აგვისტოს N28.13.570 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი II კვარტალის #9ა და #9ბ 

კორპუსებს შორის მდებარე 1171 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი:#01.14.03.022.003) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის 
და დაინტერესებულ კომპანიასთან: შპს „არქიინვესტთან“ (ს/კ 
404954046) გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. #81.02.38.055, #81.02.38.057 და #81.02.36.032 საკადასტრო 

ერთეულების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 

წარდგენის და #81.02.20.356 საკადასტრო ერთეულის ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემის შემდეგ 

მისი რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

6. #01.19.20.002.084 და #01.19.39.010.055 საკადასტრო ერთეულების 

გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ 

პირებთან: ლაშა ადუაშვილთან და ზაურბეგი გურციევთან 

გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ 

15 წთ.
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თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 

წარდგენის თაობაზე 

 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზირი №2-ის მიმდებარედ არსებული 

138 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.014.040) 

15 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „დიენს DNS“-ისთვის (ს/კ 405023040) 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 

ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში არსებული 1140 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.036.517) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების გაუქმების შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში (ყოფილი დიღმის საკრებულო) 

არსებული 2100 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

№01.72.14.016.145) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების 

უფლების გაუქმების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „მუშთაიდის კულტურისა და 

დასვენების პარკის“ (ს/კ 205060244) საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  



 
 

 - 4 - 

 

 
 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/კ 202886788) მიერ მგზავრობის საფასურის ამოღებისა და 

ინკასაციის მომსახურებასთან დაკავშირებულ და უძრავი ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულებებში ცვლილების 

შეტანისა და ამავე ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით დამატებითი 

მომსახურების მიღების თაობაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 30 ივნისის 

№24.01.475 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

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 

პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის 

უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის 

ცვლილების (შემცირება) შესახებ  
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებულიშპს „თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 

206267494) მიერ სს „თიბისი ბანკისგან“ (ს/კ 204854595) აკრედიტივის 

აღებაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 
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15. 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  

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტიის სსიპ - ქონების მართვის 
სააგენტოს საკუთრებაში არსებული საოფისე კარადებისა და 
მაგიდების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

17. „ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ ,,თბილისის 

განვითარების ფონდის“   (ს/კ 404384974)  საკუთრებაში  არსებული 

მოძრავი ქონების (მასალა-მოწყობილობები, დეკორატიული სანათები 

და აქსესუარები) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის 

უსასყიდლოდ  საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016  წლის 2 ნოემბრის  #42.06.899 

განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

18. ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, კოტე მესხის ქუჩა  #20-22-ში 

მდებარე  მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #01.15.05.030.034) 

სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების 

ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან დაკავშირებით შეთანხმების დადების შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. ზ. წიკლაური 

.    .    . 
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19. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, შროშის ქუჩა #8-ში მდებარე  მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #01.14.11.035.027) სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის 

კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის  განწილვადებასთან 

დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. ზ. წიკლაური 

.    .    . 

20. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 

პ. ამირანაშვილის  სახელობის 18-ე ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 

200037548) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

21. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის 

№50.14.1060 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში მცხოვრები 

მოქალაქე თინა მუკბანიანისათვის (პ/ნ 01001056663) დროებითი 

საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის საკომპენსაციო თანხის 

გაცემაზე თანხმობის  შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. დ. ორმოცაძე 

.    .    .  

23.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 
 

 


