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14 ივნისი 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 N05.01.80 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული საწარმოების 2016 წლის საფინანსო-ეკონომიკური 
საქმიანობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. „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 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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გარიგებათა დადებასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 
დეკემბრის №50.43.1089 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. „ქ.თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „ჰერმესის“ მიმართ ზოგიერთი ღონისძიებების 
განხორციელების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 
ოქტომბრის №29.17.1329 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ელექტრონული აუქციონის ფორმით ვადიანი, სასყიდლიანი 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ.თბილისში, ანგია ბოჭორიშვილის ქუჩა #6-ის მიმდებარედ 
არსებული 3185 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
#01.11.12.014.092) 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 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 29800 15 წთ. 
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კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.19.36.014.235) გაცვლის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 
წლის 24 იანვრის #01.15.15 განკარგულების ძალადაკარგულად 
გამოცხადების შესახებ   
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ.თბილისში, სარაჯიშვილის ქ. #1-ში მდებარე 11797 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.11.17.001.134) გაცვლის ფორმით 
პრივატიზების საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ.თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი  №15-ის მიმდებარედ, 28 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.010.029) ბეჟან 
ხუციშვილისთვის (პ/ნ 01031003638) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ.თბილისში, პუშკინის ქუჩა №9-ის მიმდებარედ  (საკადასტრო კოდი: 
№01.18.03.018.058), 37  კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ჯეოთურ კაფეტერია 
ენდ ფუდ კომპანიისთვის" (ს/კ 405130255) პირდაპირი განკარგვის 
წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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11. „შპს „ელიტარული ჩაის სახლისთვის“ (ს/კ 202222068) ქ.თბილისში, 
პუშკინის ქუჩა №13-27/40-ის მიმდებარედ, მიწის ნაკვეთების 
(საკადასტრო კოდები: №01.15.04.027.005, №N01.15.04.027.006) 
პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 
25 აგვისტოს №34.18.1012 განკარგულების ბათილად ცნობის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 
სააგენტოს 2013 წლის 5 დეკემბრის  №QN1174006 გადაწყვეტილებით 
განსაზღვრული საიჯარო პირობებით გათვალისწინებული 
ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის გამო დარიცხული 
პირგასამტეხლოსაგან შპს ,,პეპეს’’ (ს/კ 404980286) გათავისუფლების 
საკითხის  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს „თბილისის 
სატრანსპორტო კომპანიისთვის“ (ს/კ 202886788) უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

14. „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 

.    .    . 
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15. 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 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი 
„სპექტრის“ დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

17. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის 
მუნიციპალური ცენტრის“ (ს/კ 205291771) საპრემიო ფონდის 
შეთანხმების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

18. პროექტის „ანდრი ჟოლდაკის და თუმანიშვილის კინომსახიობთა 
თეატრის თანაპროდუქცია სპექტაკლი - „სახლი“ 
განსახორციელებლად  სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის 
კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის (ს/კ 202270452) 
დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

19. მუსიკალური ფესტივალის „Tbilisi Open Air“ M3 კატეგორიის 
ავტობუსებით მომსახურების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  მ. მუმლაძე 
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.    .    .  

20.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  


