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30 დეკემბერი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის 

გამგეობისათვის დავალების მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ვასაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №46ა-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.05.003.011.02.509) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, მინდელის ქუჩა №5-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.01.007.075) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობზე, IV მიკრორაიონში, 

№33 კორპუსში (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.012.012) მდებარე 

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, ს/ქ №43, ჯორჯ ბუშის ქუჩის მე-5 შესახვევში,  №120 

კორპუსში (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.016.016) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, აკაკი ხორავას ქუჩა №13-17/ 

ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №5-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.15.07.017.048.01.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა 

№12-16/ალექსანდრე ყაზბეგის I შესახვევი, №7-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.15.07.017.045.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №25-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.11.05.013.199.03.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №26-ში არსებული 201

კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა - ნაგებობა №1-

ის (საკადასტრო კოდი: №01.19.19.004.104) ა(ა)იპ -  საქართველოს 

ებრაელთა კავშირისთვის (ს/ნ 404386080) პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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10. ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში არსებული 1500 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.06.356) სსიპ - საქართველოს 

სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის 

(ს/ნ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ძოწის ქუჩა №2-4-ის მიმდებარედ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.01.008.045) ყოფილი საბინაო-

სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი 

უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში 

გამარჯვებული შპს „ჰორვატსისათვის“ (ს/ნ 405349154) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ 

თბილისში,  დიდი დიღმის დასახლებაში,  IV მიკრორაიონში,  №12 

კორპუსის მიმდებარედ არსებული, 1222.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.10.07.007.173) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში  არსებული 756 კვ.მ (საკადასტრო 

კოდი: №81.02.13.833) მიწის ნაკვეთზე, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში,  მთაწმინდის პარკის მიმდებარედ (ნაკვეთი 01/020) 

არსებული 1665 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.15.08.001.020) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

15. „შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” (ს/ნ 202886788) ბალანსზე 

რიცხულ ინფრასტრუქტურაზე, მოძრავ და უძრავ ქონებაზე არსებულ 

სარეკლამო ადგილებზე რეკლამის განთავსების ვადიანი, 

სასყიდლიანი უფლების გადაცემისა და ნებართვის მქონე  თეთრ 

ტაქსებზე რეკლამის განთავსების ელექტრონული აუქციონის შესახებ” 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 19 

დეკემბრის №18.1047.1491 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 

წლის 7 ოქტომბრის №20.1163.1463 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, დოლიძის ქუჩის №1 კორპუსის მიმდებარედ 10 

კვ.მ მიწის ნაკვეზე შპს „თენეთი 2“-სთვის (ს/ნ 404549388) 

გადაცემული სარგებლობის უფლების (იჯარა) ვადაზე ადრე 

შეწყვეტასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. „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. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

18. „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 

.    .    . 
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19.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


