
 
 

 - 1 - 

 
 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

10 მარტი 2021 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  

.    .    . 

1. ქალაქ  თბილისში,  საყვირის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.12.024.165.02.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, დავით გურამიშვილის ქუჩა

N20-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.060.01.500) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

 .    .    .  

3. ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, დავით გურამიშვილის ქუჩა 

N22-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.073.01.001) 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, სოფელი ოქროყანა,  მირზა გელოვანის ქუჩა ჩიხი
V, N3-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.016.01.001) მდებარე

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების
თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, აკაკი ხორავას ქუჩა

N13-17/ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N5-ში (საკადასტრო კოდი: 
N01.15.07.017.048.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

                                                                        .    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, გუმათჰესის ქუჩა, კორპუს N12-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.23.008.003.01.514) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    .  

7. ქალაქ თბილისში, რკინიგზის ცენტრალური ვაგზლის 

ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი:        N01.13.07.021.125.01.501 და 

N01.13.07.021.125.01.525) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

                                                                          .    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, რკინიგზის ცენტრალური ვაგზლის 

ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: N01.13.07.021.125) მდებარე

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების
თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ  თბილისში, მეგობრობის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.05.011.071.01.511) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, საინგილოს ჩიხი N5, კორპუსი N17 (საკადასტრო 

კოდი: N01.17.02.059.072) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, უშანგი (შმაგი) სოფრომაძის I შესახვევი N5-ში
(საკადასტრო კოდი: N01.17.12.022.009) მდებარე უძრავი ქონების
პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, რქაწითელის ქუჩა N12-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.33.015.086.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, მიროტაძის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების

(საკადასტო კოდი: N01.10.13.033.928, N01.10.13.033.937) გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე 1333 კვ.მ მიწის

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.19.422) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში  არსებული 420 კვ.მ

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.15.07.003.474) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, ლისი, სოფელ ზემო ლისზე მდებარე 539 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.16.18.327) და ქალაქ 

თბილისში, ლისი, სოფელ ზემო ლისზე მდებარე 565 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.16.18.321) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მიღების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. 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 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიისთვის“ (ს/ნ 202886788) თანხმობის მიცემის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. „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 

.    .    . 

20. „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 
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.    .    . 

21.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


