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4  სექტემბერი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ჩოგბურთის განვითარებისთვის“ (ს/კ 404443456) 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისში, აბზიანიძის ქ. №4-ის მიმდებარედ არსებული უძრავი 

ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.19.17.004.028) სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 862 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.14.01.002.108) საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ  თბილისში,  სოფელ  ოქროყანაში  მდებარე  უძრავი  ქონების 

პირდაპირი  განკარგვის  ფორმით  პრივატიზების  საკითხის  და 

დაინტერესებულ  პირებთან  გასაფორმებელი  შესაბამისი 

ხელშეკრულების  პროექტების  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში,  მუხიანის დასახლების  I მიკრორაიონის „ა“ კორპუსის 

მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.11.17.005.006) არსებული უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების III მიკრორაიონის 

კორპუს №19-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.08.005.007.01.002) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩის I შესახვევი №3-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.05.011.304.01.446) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა №107ბ-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.08.023.002.01.517) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 3-ის II მიკრორაიონის კორპუს №31-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.39.022.005.01.031) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი №19ა-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.11.008.082.01.542) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ევგენი ღვალაძის ქუჩა №22 (ყოფილი ავჭალა 1, 

კოტეჯი №29) (საკადასტრო კოდი: №01.11.17.004.069.01.001) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე 

მდებარე 1367 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.72.14.007.615), ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის 

მიმდებარედ 2173 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.11.001.168),  წურწუმიასა და ნ.ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე 

არსებული 1000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.01.050.017)  შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ 

404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 

იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 11 

იანვრის №02.16.32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და ამავე 

განკარგულებით განსაზღვრული საიჯარო პირობების დარღვევის გამო 

დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით, იჯარით განკარგვის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით, იჯარით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

16. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში,  სამგორის რაიონში,  სოფელ ფონიჭალაში, 

ყარაჯალარი, რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდები: №№ 81.05.04.509, 81.06.00.301, 81.06.00.300, 81.06.00.302, 

81.06.00.303, 81.06.00.304, 81.06.00.305) განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 
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18.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


