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2 აგვისტო 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. საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად 
სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და 
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი 
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, აგრეთვე 
საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის 
გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი 
ტარიფით მოსარგებლე ზოგიერთი კატეგორიის პირების სამგზავრო 
პლასტიკური ბარათებით უზრუნველყოფის ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 
106.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 
24500 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.72.14.009.478) 
გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ 
პირთან - დავით გიორგობიანთან (პ/ნ 01017000104) გასაფორმებელი 
შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3642 კვ.მ (ნაკვეთი 
005/058, საკადასტრო კოდი: №01.10.08.005.058) მიწის ნაკვეთის  
ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი 
წარმომადგენლებისთვის, უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი 
განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების 
პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი ორგანოების 
მიერ, ფიზიკურ პირებთან: ზურაბ ღირსიაშვილთან  (პ/ნ 01011006837) 
და სოგრატ კაკრიაშვილთან (პ/ნ 53001051122) 2012 წელს 
გაფორმებული ქალაქ თბილილისის თვითმმართველი ერთეულის 
საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 
ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული 
ნასყიდობის საფასურის გადახდის საკითხთან დაკავშირებით 

15 წთ. 
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გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, მზია ერისთავის ქუჩა №2-ში მდებარე 322 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.17.001.226) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, გუმრი  შარიფოვასთვის 
(პ/ნ 01010019814) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №56-62-ის მიმდებარედ, 
2658 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.003.027)  
44 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ვეიფორიასთვის“ (ს/კ 406175963) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №40-40ა-ს მიმდებარედ 
არსებული 41კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასატრო კოდი: 
№01.15.05.009.028) პირდაპირი განკარგვის წესით  სარგებლობის 
უფლებით, შპს „სპაის ლაუნჯისთვის“ (ს/კ 406191099) იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №37-ის მიმდებარედ 58 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.04.001.026) შპს 
„მარსისთვის“ (ს/კ 404476848) პირდაპირი განკარგვის წესით 

15 წთ. 
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სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა №1-ში მდებარე 20 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.062.023)  შპს „საჩინოსთვის“ 
(ს/კ 204380776) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სასაფლაოების 
ფარგლების დაზუსტებისა და მათზე შპს „ჰერმესისთვის“ 
უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 29 აპრილის №17.24.485 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    .  

13.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 


