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13 ოქტომბერი 2021 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისში, ე.ბეჟანიშვილის ქუჩა N23-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.11.027.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის
ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში, ელდარის ქუჩა N12-ში, კორპუს N1-ში (საკადასტრო 

კოდი:  N01.19.20.026.027.01.013) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, სამღერეთის ქუჩა N5-ში (ნაკვეთი 95/020, 

საკადასტრო კოდი: N01.12.14.095.020) მდებარე უძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა N103-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.08.025.002.01.510) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა N139-ში, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 900 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.02.581) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში  მდებარე 9608 კვ.მ ფართობის

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.32.402) საზღვრების

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში არსებული 5754 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთი 16/234, საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.016.944) საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, გობრონიძის ქუჩა N27-ის მიმდებარედ არსებული 

278 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.17.005.115) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 608 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.08.832) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, დიდ ლილოში მდებარე 121,901.00 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.09.33.429) შესყიდვის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს ,,სასკოს" (ს/ნ 

205045636) (უფლებამონაცვლე შპს ,,ფიტნეს 31" (ს/ნ 404477464) 

შორის 2008 წლის 18 იანვარს გაფორმებული ,,უძრავი ქონების 

ნასყიდობისა და იპოთეკის შესახებ" ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულების დადასტურების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში მდებარე 309 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.01.003.122) ქალაქ 

თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უფლების 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

14. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ

15 წთ.
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მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


