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16 დეკემბერი 2021 წ.              

                                                                                                     12 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის

ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, 

ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების

შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 12 დეკემბრის N17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია, ვ. ლომჯარია 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი პირისათვის

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების  მოსაკრებელის

გადახდაზე შეღავათის დადგენის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია, ვ. ლომჯარია  

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის 2 მიკრორაიონში, დემეტრე 

თავდადებულის ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, N01.10.06.002.073 

საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 3351 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი 

უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში 

გამარჯვებული შპს „ნიკე გრუპისათვის“ (ს/ნ 405385578) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით  პრივატიზების შესახებ

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისში, ოლორის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.05.035.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის I შესახვევი N5-ში მდებარე 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.026.027) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, ორხევის დასახლებაში, მუხაძის ქუჩა N5-ის 

მიმდებარედ (საკადასტრო კოდები:  N01.19.17.003.071.01.500 და 

N01.19.17.003.071.02.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ  თბილისში,  ვეკუას ქუჩა N62-ში  (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.10.006.003.01.536) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N48-ში მდებარე 47.59 

კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.007.01.1049) 

15 წთ.
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და 40.44 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.05.003.007.01.1050) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

9. ქალაქ თბილისში, აეროპორტის დასახლებაში, კორპუს N36-ში 

(საკადასტრო კოდი:  N01.19.25.009.001.01.022) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისში, ვაკე-საბურთალოს სასაფლაოს მიმდებარედ 

(ნაკვეთი 08/063) არსებული 5490 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის

(საკადასტრო კოდი: N01.14.06.008.063) საზღვრების ფართობის

შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, ნუშის ბაღის ტერიტორიაზე 

არსებულ 93 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.20.01.012.157) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების 

უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ 204395537) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების 

პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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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.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


