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26 ოქტომბერი 2017 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 9 თვის 

შესრულების მიმოხილვის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

2. შპს „სი-ტი პარკისთვის“ (ს/კ204543770) დარღვევების 

გამოსასწორებლად გაფრთხილების მიცემის თაობაზე გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის - „ძველი თბილისის ახალი 

სიცოცხლე“ - ფარგლებში შეძენილი, დანართით გათვალისწინებული 

უძრავი ქონებისთვის შეცვლილი საწყისი საპრივატიზებო საფასურის 

განსაზღვრის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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4. ქ. თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ  (საკადასტრო კოდი: 

#01.16.03.010.032) არსებული 5 000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე 

განთავსებული #1, #2, #3 შენობა-ნაგებობების  სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

5. #01.11.13.002.168 და #01.11.13.002.190 საკადასტრო კოდებით 

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების  გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან, სს 

„ქროსთან“ (ს/კ204573611) გასაფორმებელი შესაბამისი 

ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

6. ქ.თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების მიმდებარედ, 

#01.10.06.002.031 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის 

ნაკვეთის გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და 
დაინტერესებულ პირთან გიორგი გაბუნიასთან გასაფორმებელი 
შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ბეთლემის ჩიხი №9-ის მიმდებარედ არსებული 19 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1-ის 

(საკადასტრო კოდი: #01.18.03.072.100) და ქ. თბილისში, გომის ქუჩის 

მიმდებარედ არსებული 249 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.18.03.072.142) 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 
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.    .    . 

8. 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 

.    .    . 

9. ქ.თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე 204 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.055.053) მანანა მიქელაძისთვის 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 

ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” (ს/კ 202888349) 2017 

წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის (ლარებში) შეთანხმებისა და 

კომპანიისთვის კაპიტალის 10%-ზე მეტი ღირებულებების სამეურნეო 

გარიგებათა დადებასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 

დეკემბრის №50.43.1089 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ -  ცხოველთა 

მონიტორინგის სააგენტოს მოძრავი ქონების (ჯართი) აუქციონის 

ფორმით გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის 

განვითარების ფონდის“ (ს/კ 404384974)  საკუთრებაში არსებული 

მოძრავი ქონების (ჯართი) აუქციონის ფორმით გასხვისების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ქარელის ქუჩა  #25-ში 

მდებარე  მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #01.10.17.013.019) 

სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების 

ინტენსივობის კ - 2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან დაკავშირებით შეთანხმების დადების შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. ზ. წიკლაური  

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, რადიანის ქუჩა  #21-ში მდებარე  მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #01.14.11.030.008) სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების 

ინტენსივობის კ–2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან  დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. ზ. წიკლაური  

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ.თბილისის 

მერიის ფეხბურთის სპორტული  ცენტრი  იმედისთვის“  (ს/კ 

401963666)  თანხის გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს რაგბის კავშირის“ (ს/კ 204874911) 

15 წთ.
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დაფინანსების თაობაზე 
 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის   ა(ა)იპ 

„ქ. თბილისის  მოსწავლე-ახალგაზრდობის  სახლისთვის‘‘ (ს/კ 

204526352)  თანხის გამოყოფის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული 

მოძრავი ქონების  სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ  საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. ხუცურაული  

.    .    .  

19.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 
 

 


