
                                                                                                                        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი  

                                                                                                              

22  ივლისი  2015 წ.  

                                                                              10 სთ.  

 

 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,თბილისის განვითარების 

ფონდის“ საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების თაობაზე ფონდის თავმჯდომარის 2014 წლის 17 

სექტემბრის N02-141 ბრძანებაში ცვლილების განხორციელების 

შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. დ. ქუმსიშვილი  

.    .    . 

2. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროსთვის  ქ. თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ, 

5000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.03.010.032) 

პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით   

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

3. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - აღსრულების 

ეროვნული ბიუროსთვის ქ. თბილისში, დიდ დიღომში, I და III 

მიკრორაიონებს შორის, ყოფილი ტელევიზორების ქარხნის 

მიმდებარედ, 70000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.06.001.034) პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო 

აღნაგობის  ფორმით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  



.    .    . 

4. სსიპ - შემოსავლების სამსახურისთვის ქ. თბილისში, მუხაძის ქუჩა 

№5-ის მიმდებარედ, 3348 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.17.003.053) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

5. ა(ა)იპ -„მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლისთვის“ (ს/კ: 

404494980) ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №6-ში მდებარე 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.064.010) პირდაპირი 

განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის 

თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

7. ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” საკუთრებაში (ბალანსზე) რიცხული 

ქონების აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის 

უფლებით (იჯარა) გაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

8. შპს „კრისტალი XXI“-ისთვის (ს/კ: 205117292) ქ.თბილისში, 

საქართველოს სამხედრო გზაზე, ბოტანიკის ინსტიტუტის 

მოპირდაპირედ არსებული მიწის ნაკვეთების  (საკადასტრო კოდები: 

№01.13.01.009.050, №01.13.01.009.063, №01.13.01.009.064, 

№01.13.01.009.061) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 



9. შპს „ტროლანდი“-სთვის(ს/კ: 405048176) ქ. თბილისში, კუს ტბის 

მიმდებარედ, მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.12.001.012, №01.14.13.014.008)  პირდაპირი განკარგვის წესით,  

იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. შპს „მასტერ ფუდ“-ისთვის (ს/კ: 402015724) ქ. თბილისში, თამარ 

მეფის გამზირი №13-ის მიმდებარედ, 148 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.13.08.002.030) პირდაპირი განკარგვის 

წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

11. შპს „მუზა 2002“-სათვის (ს/კ: 204440989) ქ. თბილისში, ვერის ბაღის 

მიმდებარედ არსებული 647 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 22 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.03.010.128) პირდაპირი 

განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

12. შპს ,,მაკ-თოუკ“-ისთვის (ს/კ: 404491117) ქ. თბილისში, აკ. 

წერეთლის გამზირი  №141ა-ს მიმდებარედ, 17კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.13.03.052.021) პირდაპირი განკარგვის 

წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

13. შპს „ბერლინერი“-სთვის (ს/კ: 405071639) ქ. თბილისში, მიცკევიჩის 

ქუჩა №6-ის მიმდებარედ, 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.14.031.056) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

 



14. შპს „ევრაზია XXI“ -ისთვის (ს/კ: 200192852) ქ. თბილისში, სოფელ 

დიღომში, 16000 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 30 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: № 001.72.14.47.151) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 

გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

15. ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” ბალანსზე რიცხული 

მოძრავი ქონების აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

16. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „უძრავი ქონება - თბილისის” 

სარგებლობაში (უზუფრუქტუარი) რიცხული უძრავი ქონების 

აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის 

უფლებით (იჯარა) გაცემისა და კომპანიის საკუთრებაში რიცხული 

მოძრავი ქონების აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  

მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ალმა“-სთვის  

(ს/კ: 204873388) იჯარის წესით გადაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

18. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ საკუთრებაში რიცხული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური 

ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტისთვის“ 

თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 



19. ჯიხურების განთავსებისთვის გამოყოფილი გარკვეული მიწის 

ნაკვეთების საზღვრების ცვლილების და რეგისტრაციების გაუქმების 

შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

20. ქ. თბილისში, ვარკეთილი 3-ის II მიკრორაიონის კორპუსი №41-ის 

მიმდებარედ არსებული  145 კვ.მ მიწის ნაკვეთის №01.19.39.009.086 

საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების 

საზღვრების ცვლილების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

21. №01.18.01.002.112, №01.18.01.002.125 და №01.18.01.002.117  

საკადასტრო ერთეულების საზღვრების ცვლილებისა და მათი 

კორექტირებული საზღვრებით რეგისტრაციის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით  

გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ       

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნების ფარგლებში ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ოლიმპიური 

მზადების კომპლექსური  სპორტული ცენტრისთვის“  თანხის 

გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე  

.    .    . 

 



24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნების ფარგლებში ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ფეხბურთის 

სპორტული ცენტრი „იმედისთვის“ თანხის გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე  

.    .    . 

25. ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მერიის მ. გეგელიას სახელობის ტანვარჯიშის  

სახეობათა აკრობატიკის სპორტული ცენტრისა“ და ა(ა)იპ 

„ქ.თბილისის მერიის გ. ეგნატაშვილის სახელობის ტანვარჯიშის 

სახეობათა ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრის“  

დირექტორების  ინგა გიორგობიანისა და ფიქრია ფანქველაშვილის 

თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ლაშა ლომიძის დანიშვნის 

თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე  

.    .    . 

26. ქალაქ თბილისის მუნიცპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო 

არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ცხოველთა მონიტორინგის 

სააგენტოს“ ლიკვიდაციის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე  

.    .    . 

27. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 

დადგენისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის 

№17.03.202 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

 28. სხვადასხვა 15 წთ. 

    

 

 




