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16 აგვისტო 2017 წ.                               
                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 
 

1. „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 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის  
გენერალური  გეგმის  განახლების  სამუშაოების  ფარგლებში  
მომზადებული დოკუმენტაციის განხილვის მიზნით  
უწყებათაშორისი  კომისიის  შექმნის შესახებ” ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის  5 ივლისის №24.17.490  
განკარგულებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ზ. წიკლაური 

.    .    . 

3. ქ. თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა #8-ის მიმდებარედ 
არსებული 1200 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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#01.17.11.026.112) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 
საკითხის და დაინტერესებულ პირთან, რომან აბრამიშვილთან (პ/ნ 
10001009110) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №38-ის მიმდებარედ  
არსებული 69 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 13 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.15.05.009.032) შპს „შატრესთვის“ (ს/კ 
402045354) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 
იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ.  თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №87-95-ის მიმდებარედ 
არსებული 1832 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: 
№01.14.04.014.027) 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  შპს „დრაი ლაინისთვის“ 
(ს/კ 406080725) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფისთვის” (ს/კ 
206267494) უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით 
გადაცემული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, 
ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის თაობაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიისთვის” (ს/კ 202886788) უზუფრუქტის ფორმით 
სარგებლობაში გადაცემული უძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ცხოველთა 
მონიტორინგის სააგენტოს  მოძრავი ქონების (ჯართის) აუქციონის 
ფორმით გასხვისების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის 
პარასპორტის განვითარების ცენტრისთვის“ (ს/კ 400098443) თანხის 
გამოყოფის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    .  

10.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  


