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20 ოქტომბერი 2021 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტსა და შპს „თბილსერვის ჯგუფს“ შორის

„თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტთან

დაკავშირებით” ქვესასესხო ხელშეკრულების პროექტის მოწონების
თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია  

.    .    . 

 

2. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-„თბილისის 

განვითარების ფონდისთვის“ (ს/ნ 404384974) მიწის ნაკვეთების 

გაერთიანებასა და ფართების განაწილებაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, ხუდადოვის ქუჩა N173-ში, კორპუს N2, კორპუს N3, 

კორპუს N4-სა და კორპუს N5-ში (საკადასტრო კოდები: 

N01.16.09.001.002; N01.16.09.001.003; N01.16.09.001.004; 

N01.16.09.001.001) 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, შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის 

კორპუსი N33-ში მდებარე 104.23 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.16.012.012.01.508) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის-ქონების მართვის სააგენტოს მიერ 

გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონებზე საპრივატიზაციოდ 

გატანილი ზოგიერთი უძრავი ქონების შეცვლილი საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული და შპს

„თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის“ (ს/კ 202886788) 

უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის

უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის შესახებ

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. „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 

.    .    . 
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8. „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.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

9.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 
 


