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16 დეკემბერი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 

 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის 

პროცესში წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენების ამოვსების 

ოპერაციებისა და მშენებლობის მიზნებისათვის გამოყენების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელოვნების სკოლისთვის, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიისთვის“ (ს/ნ 

211351428) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ი. 

სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის 

ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიისთვის“ (ს/ნ 202056899) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში,  გურამიშვილის ქუჩა №24-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.20.01.129.050.01.501) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, ს/ქ №43, ჯორჯ ბუშის ქუჩა მე-5 შესახვევი, 

კორპუსი №120-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.016.016) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №1ბ-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.11.05.011.302.01.1003) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მეფუტკრეობის ქუჩა

№8-ში (საკადასტრო კოდი: №81.02.13.745.01.003) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა №37-ში 

(საკადასტრო კოდი: №81.01.06.342.01.009) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, I მიკრორაიონის კორპუსი №3ბ-

ში (საკადასტრო  კოდი: N01.11.12.006.013.01.016) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში,  ვაზისუბნის IV მიკრორაიონში, I კვარტალის 

კორპუსი №21-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.031.004.01.035) 

15 წთ.
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მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში,  ყვარლის ქუჩა №107ა-ში (ნაკვეთი 024/008, 

საკადასტრო კოდი: №01.17.08.024.008.01.502) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისში, სამგორში (ნაკვეთი 41/046)  არსებული 23565 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №01.19.10.041.223) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფისათვის“ 

(ს/ნ 206267494) კაპიტალური ტრანსფერის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, თამარაშვილის ქუჩა №13-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.16.004.282) არსებული უძრავი ქონებისთვის შეცვლილი 

საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოში 

დასაქმებულთათვის 2020 წლის ფულადი ჯილდოსა და დანამატის 

ფონდების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ 

15 წთ.
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თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 12 აგვისტოს 

№20.904.1136 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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 თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


