
ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი 

15  ივლისი  2015 წ.

10 სთ.

1. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო  ქულის  მქონე  ოჯახებისათვის 

კომუნალური სუბსიდიის (ფულადი დახმარება) დარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. 

ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 

„ლილოს მიუსაფართა თავშესაფრის“ დაფუძნების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტოს“ საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების  და სახელფასო 

დანამატების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. დ. ქუმსიშვილი 

.    .    . 

4. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის წარდგენის 

თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. 

სსიპ - შემოსავლების სამსახურისთვის ქ. თბილისში, გულუას ქუჩა 4-ის მიმდებარედ, 233 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.05.002.095) პირდაპირი განკარგვის წესით,  უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 



6. 

ა(ა)იპ - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციისთვის (ს/კ: 20384385) ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა 

37ა-ში, ვერის პარკში მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.15.03.010.089) 

პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან 

დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

7. 

კავშირი - ასოციაცია „აგორა“-სთვის (ს/კ: 202248175) ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში 

მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.003.015) პირდაპირი 

განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

8. 

შპს კრისტალი -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 გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

9. 

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 გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. 

შპს ,,მაკ-თოუკ-ისათვის (ს/კ: 404491117) ქ. თბილისში, აკ. წერეთლის გამზირი 141ა-ს მიმდებარედ, 

17 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 01.13.03.052.021) პირდაპირი განკარგვის წესით, 

იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

11. 

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 

გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების 

თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

12. 

მოქალაქე ლალი გოჩიტაშვილისთვის (პ/ნ:01006019038) ქ. თბილისში, ლესელიძის ქუჩა 43-ის 

მიმდებარედ, 43 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.065.029) პირდაპირი განკარგვის 

წესით, იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 



13. 

შპს ალმა-სთვის  (ს/კ: 204873388) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

14. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს 

უძრავი ქონება - თბილისის საკუთრებასა და სარგებლობაში (უზუფრუქტუარი) რიცხული უძრავი 

ქონების აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გაცემის 

შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

15. 
ქ. თბილისში, ქავთარაძის ქუჩა №19-ის მიმდებარედ არსებულ უძრავ ქონებაზე (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.04.029.071) იჯარის უფლების შეწყვეტის შესახებ 
15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. 

270 ვადაგაგრძელებული აუქციონიდან ლოტის ამოღებისა და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ბილისის 

მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 3 ივნისის 22.17.658 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

17. 
ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს ჰერმესის 

ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. 

შპს ჰერმესის ზოგიერთი სარიტუალო მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ ქ. 

თბილისის მთავრობის 2007 წლის 27 აგვისტოს 18.09.611 დადგენილების ძალადაკარგულად 

გამოცხადებისა და შპს ჰერმესის ზოგიერთი სარიტუალო და დამატებითი მომსახურების წესებისა 

და ფასების განსაზღვრის შესახებ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის 35.14.1609 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

19. 

ქ. თბილისში, ვაზისუბნის III მიკრორაიონში,  უშბის ქუჩის მიმდებარედ არსებული  588 კვ.მ-

დან 6 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:  № 01.17.07.011.053) არსებული საჯარო 

სამართლებრივი სერვიტუტის უფლების შეწყვეტის შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

20. შპს „მცენარეთა დაცვის საწარმოს“ დირექტორის ცვლილების შესახებ  15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 



21. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ 

საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის გადაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. თ. ბარკალაია  

.    .    . 

22. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

პროგრამის  „მეწარმეობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების 

შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი  

.    .    . 

23. 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში ა(ა)იპ 

„სამოყვარულო ლიგის“ დაფინანსების თაობაზე 
15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე 

.    .    . 

 24. სხვადასხვა  15 წთ. 

    

 


