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19 აპრილი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) დათვალიერებისა და სხვადასხვა 
მომსახურებით სარგებლობის ტარიფების დამტკიცებაზე თანხმობის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის                     
9 ნოემბრის №43.03.916 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. წერეთელი 

.    .    . 

2. „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 

.    .    . 

3. ქ.თბილისში, თელეთში მდებარე 6400979 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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(საკადასტრო კოდი: №81.03.12.655) 15 000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  სსიპ -
„გამწვანებისა და გარემოსდაცვითი პროექტების სააგენტოსთვის“ (ს/კ 
249251134) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირის VII კვარტალის კორპუსი  №5ა-
ბ-ს მიმდებარედ, 639 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 
№01.14.04.017.023) 40 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  შპს „საოჯახოსთვის“ (ს/კ 
425053700)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 
იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული და შპს „თბილისის 
სატრანსპორტო კომპანიისთვის“ (ს/კ 202886788) უზუფრუქტის ფორმით 
სარგებლობაში გადაცემული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 
წესით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების 
აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას გამყიდველისა და მყიდველის 
მიერ ხელმოწერილი პირობებიან აუქციონში გამარჯვების 
დამადასტურებელი 2009 წლის 26 ოქტომბრის №284 ოქმით 
გათვალისწინებული პირობის ცვლილების საკითხთან დაკავშირებით 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
გადაწყვეტილების მისაღებად წინადადების წარდგენის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 
ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 9 ივნისის №01-4/248 
ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და მისი ახალი რედაქციით 
ჩამოყალიბების შესახებ საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის გადაწყვეტილების მისაღებად 
წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - 
ტონუსის” (ს/კ 205267085) მიერ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტისთვის მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  
განადგურებული ავტომანქანების, სადაზღვევო ანაზღაურების 
სანაცვლოდ, სს „სადაზღვევო კომპანია უნისონისა“  (ს/კ 404393152) და  
სს „სადაზღვევო კომპანია ალფასათვის“  (ს/კ 204568896) გადაცემის 
შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს.  ი. ხუცურაული 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე ილია ბიწკინაშვილისათვის  (პ/ნ 0101706115)  დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის  ქირის საკომპენსაციო თანხის 
გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 
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11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქეების ნუგზარ ურუსიანისა (პ/ნ 01012016589) და ლაშა 
ჩერქეზიასათვის  (პ/ნ 62005010849) სოციალური დახმარების გაცემაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    .  

12.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
  

 


