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9 დეკემბერი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 

 

1. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა 

№26-ში  (საკადასტრო  კოდი: №01.15.07.003.070.01.002) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გაგრის ქუჩა №14-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.20.01.123.035.01.500) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა №8-ში (ნაკვეთი №05/040, 

საკადასტრო   კოდი: №01.19.19.005.040)  მდებარე   უძრავი  ქონების 

პირდაპირი   განკარგვის   ფორმით პრივატიზების  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, მალხაზ აბდუშელიშვილის ქუჩა №6-ში (ყოფილი

სამოქალაქოს ქუჩა №6) მდებარე მიწის ნაკვეთისა და მასზე 

განთავსებული შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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№01.16.06.065.053) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, თ. ერისთავის ჩიხის ტერიტორიაზე (ნაკვეთი 

№36/131, საკადასტრო კოდი: №01.12.08.036.161) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, შალვა მშველიძის ქუჩა №16-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.17.09.007.005.01.500) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ოქროყანაში, ზონა „გ“ (ნაკვეთი №1/8), მდებარე 

684.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.136) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მიღების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „სისხლის გადასხმის საქალაქო 

სადგურის” (ს/ნ 202887787) 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, 

საშტატო განრიგისა და კომპანიაში დასაქმებულთა თანამდებობრივი 

სარგოს შეთანხმებისა და კომპანიის კაპიტალის 10%-ზე მეტი 

ღირებულებების სამეურნეო გარიგებათა დადებასთან დაკავშირებით 

თანხმობის გაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული საწარმოების ნაწილის 2019 წლის საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. „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 

.    .    . 

11. „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 

.    .    . 

12.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


