
 
 

 - 1 -  
 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

28 თებერვალი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების 

წლიური ანგარიშის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ჰ. გონაშვილის სახელობის №29 

ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 204904158) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში,  ნუცუბიძის მე-4 მიკრორაიონის კორპუს №33-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.14.16.012.012) მდებარე, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №:33-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.24.007.270) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში,  ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს 

შორის მდებარე 3069 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო  კოდი: 

#01.17.14.001.301) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის 

(ნაკვეთი 03/21) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული 75.16 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: № 

01.17.14.003.387.01.01.012) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის 

წევრისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის 

(ნაკვეთი 03/24) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული 71.26 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: № 

01.17.14.003.387.01.01.014) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის 

წევრისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში,  ვაკის რაიონში მდებარე 19200  კვ.მ  მიწის  ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.14.06.003.049) გაცვლის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე 37190 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.14.06.003.048) და ქალაქ თბილისში, 

მთავარანგელოზის ქ. №30-ში მდებარე 394 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.01.048.021) გაცვლის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

.    .    . 

10.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


