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24 მაისი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 

განვითარების ფონდის“ (ს/კ 404384974) მიერ  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
„ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი: 02 10) 
ფარგლებში განსახორციელებელი მიმართულებების/ღონისძიებების 
შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2017 წლის 1 თებერვლის №05.01.80 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა - 
ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) მიერ არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. 2017 წლის ივლისში ფუნქციონირებადი საბავშვო ბაგა-ბაღების 
განსაზღვრისა და საბავშვო ბაგა-ბაღებში ახალი 2017-2018 სასწავლო - 
სააღმზრდელო წლის შეუფერხებელი დაწყებისთვის გასატარებელ 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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ღონისძიებათა შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ა(ა)იპ „ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 
2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის“ (ს/კ 404404211) ბალანსზე 
არსებული, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ა(ა)იპ 
„საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისთვის“ (ს/კ 201990079) 
პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო, სარგებლობის 
უფლებით, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მიხეილ კეკელიძის 
სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლისა“ (ს/კ 
404443447) და  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქ.თბილისის მერიის                           
მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების 
სპორტული ცენტრის“ (ს/კ 401962569) ლიკვიდაციის პროცესის 
დასრულების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საქართველოს  საუნივერსიტეტო სპორტის 
ფედერაციის“ (ს/კ 204891171) დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„თბილისის საწყალოსნო სახეობების ფედერაციის“ (ს/კ 205274914) 

15 წთ. 
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დაფინანსების თაობაზე 
 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის“ (ს/კ 204892474) 
დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„საქართველოს ეროვნული ბოდიბილდინგის, ფიტნესის და 
ბოდიფიტნესის  ფედერაციის“ (ს/კ 402008634)  დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური 
სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, 
მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის 
განთავსების მიზანშეწონილობის საკითხის განმხილველი კომისიის 
შექმნისა და მისი სამუშაო წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 3 ივნისის 
№22.03.644 განკარგულებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამით 
„სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები“ 
(კოდი: 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიების „საგზაო 
მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“ განხორციელებისათვის 
პროექტის განმხილველი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების 

15 წთ. 
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დამტკიცების თაობაზე 

მომხს.  მ. მუმლაძე 

.    .    . 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის “საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის” (ს/კ 404405960) 2017 წელს შესაძენი საწვავის 
ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცებაზე თანხმობის  თაობაზე” 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის                               
1 თებერვლის №05.06.85 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. წერეთელი 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს „თბილსერვის 
ჯგუფისთვის“ (ს/კ 206267494) უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  ი. ხუცურაული 

.    .    . 

14. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი 
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფიზიკურ პირთა (ოჯახთა) 
საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა 
სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესით“ გათვალისწინებულ 
პირთა (ოჯახთა) სიის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის №52.01.1494 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. „ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და შერვაშიძის ქუჩას შორის 
მდებარე 900 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.17.08.075.025), ქ. თბილისში, საქართველოს ერთიანობისათვის 

15 წთ. 
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მებრძოლთა ქუჩაზე მდებარე 1817 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი: №01.19.20.001.108), ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 
მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი: №01.72.14.007.615), ქ.თბილისში, ნუციბიძე-ვაშლიჯვრის 
დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.168) შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ 
ისთ“-ისთვის (ს/კ 404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 
2017 წლის 11 იანვრის №02.16.32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. ქ.თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 14 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  
ინდივიდუალური მეწარმე „გია ნიშნიანიძისთვის“  (ს/კ 01008005544)   
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

17. ქ.თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს 
„Organica"-სთვის (ს/კ 400056461) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. ქ.თბილისში, ბამბის რიგში მდებარე 422 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.041) 19  კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს 
„არტ-მონტესთვის“ (ს/კ 406159151) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 

15 წთ. 
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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

მომხს.  კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

19. ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩის №81-89-ის მიმდებარედ,  535 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.023.028) 16 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის შპს „ასორტი -ვერესთვის"  (ს/კ 404880474) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

20. ქ.თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი №30-ში მდებარე 8 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.03.041.027)  სს „დი ენდ ბი 
საქართველოსათვის“ (ს/კ 404917131)  პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  - ქონების მართვის 
სააგენტოსა (ს/კ 205296375)  და ფიზიკურ პირ გიორგი ბერიძეს (პ/ნ 
01024064947)  შორის 2015 წლის 4 მაისის  გაფორმებული Nე-266-5-
12843 ხელშეკრულებით განსაზღვრული საიჯარო ურთიერთობის 
შეწყვეტისა და  შესაბამისი ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული/დასაკისრებელი 
პირგასამტეხლოსგან  გათავისუფლების საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს.  კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  - ქონების მართვის 
სააგენტოსა (ს/კ 205296375)  და ფიზიკურ პირ რამაზ კვერნაძეს (პ/ნ 
01025014596)   შორის 2015 წლის 4 მაისის  გაფორმებული №ე-266-47-
12867 ხელშეკრულებით განსაზღვრული საიჯარო ურთიერთობის 
შეწყვეტისა და შესაბამისი ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული/დასაკისრებელი 
პირგასამტეხლოსგან  გათავისუფლების საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

23. 2012 წლის 9 იანვარს  გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი 
ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების 
დადასტურებისა და შესაბამისი ვალდებულების შესრულების ვადის 
დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან  
გათავისუფლების საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს.  კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

24. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი  №73-ში არსებული 19793 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.003.074) 
საზღვრების კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

25. ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლების IV მიკრორაიონში, 
რადიოქარხნის მოპირდაპირე მხარეს, 927კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.11.17.05.080) საზღვრების  ფართობის 
შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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26. „შპს „ჰერმესის” ზოგიერთი სარიტუალო მომსახურების საფასურის 
განსაზღვრის შესახებ” ქ. თბილისის მთავრობის 2007 წლის 27 
აგვისტოს №18.09.611 დადგენილების ძალადაკარგულად 
გამოცხადებისა და შპს „ჰერმესის” ზოგიერთი სარიტუალო და 
დამატებითი მომსახურების წესებისა და ფასების განსაზღვრის 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის 
№35.14.1609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    .  

27.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 


