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10 თებერვალი 2021 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/ნ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის მერიის 

საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდის“ (ს/ნ 202064942) საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა №9-ში 

(საკადასტრო კოდი: №81.01.06.492.01.500) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, ზაჰესის დასახლებაში, ავჭალის შესახვევი №3-ში 

(საკადასტრო კოდები: №72.12.01.765.04.500 და №72.12.01.765.05.500) 

15 წთ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   



 
 

 - 2 - 

 

 
 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში,  გმირი კურსანტების ქუჩა №16-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.11.05.029.144.01.515) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, თელეთში მდებარე 244 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №81.03.17.925) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, დაბა წყნეთში, ზონა „ბ“-ში მდებარე კოტეჯი №3-ის 

(საკადასტრო კოდი: №01.20.01.104.060) სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისში, ტაბახმელაში  არსებული 60412 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №81.02.18.959) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში არსებული 9942 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.02.10.799)  საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისში, სოფელ დიღომში, ჩარგალეთში  არსებული 2719 

კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

15 წთ.
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№01.72.14.027.472) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისში, მუხიანი-2-ის  დასახლებაში, კაცხის ქუჩა

№17-ში არსებული 901 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: №72.13.31.383) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, აგარაკის ქუჩა №23-ში

არსებული 1400 კვ.მ  (საკადასტრო კოდი: №72.16.22.349, ნაკვეთის 

წინა ნომერი: №72.16.15.689) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ბექარ ურუშაძეს

(პ/ნ: 01010014276) შორის 2020 წლის 18 აგვისტოს  გაფორმებულ 

პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №E-532-9-25327

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის ცვლილების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, კოსმონავტების სანაპირო №55ა-ში მდებარე 

№01.13.05.004.161  საკადასტრო კოდით  რეგისტრირებული უძრავი 

ქონების (474 კვ.მ მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-

ნაგებობების: №1 - საერთო ფართით: 63.32 კვ.მ და №2 - საერთო 

ფართით 17.17 კვ.მ) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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15. „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 

.    .    . 

16. „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 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


