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24 ივნისი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

ეროვნული სასახლის“ (ს/კ 404494980) მიერ საკუთარი სახსრების 

ფარგლებში შრომის ანაზღაურების გაცემაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლებაში, მე-8 მიკრორაიონის  №27ა

კორპუსში (საკადასტრო კოდები: №01.11.10.001.048.01.018 და 

№01.11.10.001.048.02.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში, III მიკრორაიონის №29 კორპუსის 

მიმდებარედ არსებულ 6194 კვ.მ მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.08.006.217) და ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში, IV 

მიკრორაიონის №15 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ 2498 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.007.133) ე.წ. ყოფილი 

კოოპერატიული ბინათმშენებლობის წევრებისთვის/მათი 

უფლებამონაცვლეებისთვის, ფაქტობრივი მოსარგებლეებისთვისა და 

ინტერესთა გამოხატვის მოწვევაში გამარჯვებული შპს 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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„პერსპექტივასათვის“ (ს/კ 405304950) პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ 

ელექტონულ აუქციონებზე გამოცხადებული განსაზღვრული 

უძრავი ქონებისთვის შეცვლილი საწყისი საპრივატიზებო საფასურის 

განსაზღვრის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, კონსტიტუციის ქუჩა №6-ში და ჩუბინიშვილის 

ქუჩა №52-ში მდებარე №01.16.01.009.001 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში მდებარე 68140 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.02.001.270) სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „თბილისი პარკს“ (ს/კ 

404911789) შორის 2012 წლის 27 მარტს გაფორმებულ ,,მთაწმინდის 

პარკის გრძელვადიანი იჯარის შესახებ’’ ხელშეკრულების 

ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

15 წთ.
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ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

9. „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 

.    .    . 

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 შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

11.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


