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4 ოქტომბერი 2017 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

 

1. 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 

.    .    . 

2. ქ. თბილისში, თემქის XI მიკრორაიონში, კორპუსი №9-ის მიმდებარედ 

არსებული 650 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

#01.12.02.020.026) 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  

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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3. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №16-24-ის მიმდებარედ, 

18 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.027.033) ზურაბ 

ოქროპირიძისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 

უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, გლდანის „ა“ მიკრორაიონში, კორპუსი №68-ის 

მიმდებარედ, 78 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.11.12.017.172) ზურაბ ლაჩაშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის 

წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 

საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, ბაგებში, წყნეთის გზატკეცილის მიმდებარედ, 264 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.08.001.093) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, 26 მაისის მოედანზე მდებარე  

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #01.10.13.030.081) 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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7. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, 

სპორტკომიტეტის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: #01.14.07.008.009) სპეციალური (ზონალური) 

შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის განწილვადებასთან 

დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ზ. წიკლაური 

.    .    . 

8. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული 

ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) საერთაშორისო და 

ადგილობრივი გრანტებიდან საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ 

თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისა და დანამატების 

დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 1 თებერვლის №05.04.83 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. გ. წერეთელი 

.    .    . 

9. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული 

ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) შტატგარეშე მომუშავეთა 

რაოდენობის, ანაზღაურების ფონდისა და საერთაშორისო და 

ადგილობრივი გრანტებიდან ანაზღაურების ფონდის დამტკიცებაზე 

თანხმობის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2017 წლის 1 თებერვლის №05.05.84 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. წერეთელი 

.    .    . 

10. პროექტის „მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების 

საერთაშორისო ფესტივალი „საჩუქარი“ განსახორციელებლად სსიპ - 

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული 

სახელმწიფო თეატრის“ (ს/კ 202270452) დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ.
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მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

11. პროექტის „იუმორინა 2018“ განსახორციელებლად შპს 

„შემოქმედებითი გაერთიანება ლომისის“ (ს/კ 202294310) 

დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

12. პროექტის „თბილისის საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად შპს „ისთერნ პრომოუშენს“-ის (ს/კ 404385606) 

დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „პანტომიმის სახელმწიფო 

თეატრის“ (ს/კ 404427937) დირექტორის თანამდებობაზე ამირან 

შალიკაშვილის (პ/ნ 01030021980) დანიშვნის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

14. „შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 

წლის 11 მარტის №10.01.206 გამკარგულებაში ცვლილების 

თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაზისუბნის საქალაქო 

სასაფლაოზე ადამიანის ნეშტის დასაკრძალავად განკუთვნილი 

სასაფლაოს ზონების ახალი საზღვრების დაწესებაზე თანხმობის 

15 წთ.
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შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. ქ. თბილისში, ოქროყანის დასახლებაში მდებარე 4433 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N01.18.01.002.223) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის და 

გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 

წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

17. ქ. თბილისში, პუშკინის ქუჩაზე, ცეკავშირის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე,  1900 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 

N01.15.04.028.005) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების საკითხის და გასაფორმებელი  ხელშეკრულების 

პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    .  

18.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 
 


