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17 თებერვალი 2021 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა №14, №1 კორპუსში 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.12.022.029.01.512) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა №14, №3 კორპუსში 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.12.022.032.01.501) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა №14, №5 კორპუსში 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.12.022.024.01.503) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, წულუკიძის I შესახვევი, №14 კორპუსში 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.10.008.018.01.022) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ბეთლემის ქუჩა №10-ის მიმდებარედ არსებული 

139 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.071.009), 

ქალაქ თბილისში, ჯორბენაძის ქუჩა №36-ში მდებარე 170 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.110.035) და დუშეთის 

რაიონში, სოფელ კაიშაურებში, „მთა ვარცლაზე“ მდებარე 105 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №71.62.58.032) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მიღების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,

ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის შესახვევი №2-ში (საკადასტრო კოდი:

№01.12.07.004.012) მდებარე უძრავი ქონების (ფართები) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №46ა-ში მდებარე 125.10 კვ.მ 

ფართის (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.011.02.510) 

სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ 

გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონებზე საპრივატიზაციოდ 

განსაზღვრული ზოგიერთი მოძრავი ქონების საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურის ცვლილების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ერმილე 

ნიკოლაიშვილს (პ/ნ: 01008005123) შორის 2015 წლის 30 ნოემბერს 

გაფორმებულ პირობებით გამოცხადებული აუქციონის 

№E-287-13-16084 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის 

ცვლილების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

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 

მოწონებაზე უარის  შესახებ 

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 

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

12.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


