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28 სექტემბერი 2017 წ.              

                                                                                                   12 სთ.00 წთ.  

 

 

1. შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 206267494)  კაპიტალის ცვლილების 

(გაზრდა) შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. წერეთელი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის გაზრდის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „სი - ტი პარკს“ (ს/კ 204543770) 

შორის 2007 წლის  7 დეკემბერს გაფორმებული „ქ. თბილისის გზებზე 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების 

მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის 

შესახებ“ ხელშეკრულების 19.4.1 პუნქტის შესაბამისად უფროსი 

აღმასრულებელი პირების განსაზღვრის თაობაზე  
 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის 

მუნიციპალური ლაბორატორიის“   (ს/კ 402008046)  თანამშრომელთა 

სახელფასო დანამატების, საპრემიო ფონდის, საწვავისა და 

საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების შეთანხმების  შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის 

N50.49.1095 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №37ა-ში, ვერის პარკში მდებარე უძრავი 

ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.03.010.089) ა(ა)იპ - 

„საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციისთვის“ (ს/კ 203845385) 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №9-ის მიმდებარედ არსებული 

1184 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.005.098) 

პირდაპირი განკარგვის წესით სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისთვის (ს/კ 205224700) სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის 

შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ინგოროყვას ქ. №22ა-ს მიმდებარედ არსებული 2 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.059.033) ნინო 

ბებიასთვის  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 

იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი/გიორგი მაზნიაშვილის 

ქუჩა №49/2-ის მიმდებარედ, 13 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: №01.16.05.014.016) და ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის 

გამზირი/გიორგი მაზნიაშვილის ქუჩა №49/2-ის მიმდებარედ 15 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.014.017) ნანული 

სავანელისთვის  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 

უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, მოსკოვის გამზირი №18-ში, კორპუსი №2-ის 

მიმდებარედ, 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.34.002.153) ინდივიდუალური მეწარმე „ირაკლი ჭელიძესთვის“ 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 

ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, საირმის ქუჩა  #37/ბურძგლას ქუჩა  #48ა/საირმის ქუჩა 

#37ა/საირმის ქუჩა  #39-ში მდებარე  მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების 

ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან  დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ზ. წიკლაური 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დელისის ქუჩა #3-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის 

15 წთ.
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განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის 

გადახდის  განწილვადებასთან  დაკავშირებით  შეთანხმების დადების 

შესახებ 

 

მომხს. ზ. წიკლაური 

.    .    . 

12. „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  

.    .    . 

13. „პროექტის „სამოსელი პირველი - მუსიკალური ვარიაციები“ 

განსახორციელებლად შპს „ზაზანოვას“  (ს/კ 404962377) დაფინანსების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 

30 აგვისტოს №32.06.630 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „პანტომიმის სახელმწიფო 

თეატრის“ (ს/კ 404427937) სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე 

ამირან შალიკაშვილის დანიშვნის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „ლაშქრობის“ (ს/კ 405183616) დაფინანსების 

15 წთ.
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თაობაზე  

 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის 

ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების 

ჩამოწერის აქტების დამტკიცების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. დ. ორმოცაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონში მცხოვრები 

მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 

სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 

მცხოვრები მოქალაქე ვაჟა ზუბიაშვილისთვის დროებითი 

საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის  ქირის საკომპენსაციო თანხის 

გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    .  

19.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 


