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19 მაისი 2021 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 

განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N72-136 

დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის შესახებ” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული 

ბოტანიკური ბაღისა“ (ს/ნ 404405960) და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფისთვის“ (ს/ნ 404553666) 

დავალების მიცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

15 წთ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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პირის ტანვარჯიშის  განვითარების სპორტული ცენტრის“ (ს/ნ 

404502515) მომსახურების სატარიფო ნუსხის შეთანხმების შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისში, მელაანის ქუჩა, V შესახვევი N22, კორპუსი N4-ში, 

პირველ სართულზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.016.119.01.502) 

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, მინდელის ქუჩა N5-ში, მეხუთე სართულზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.01.007.075.01.533) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა: N104, N106, N108 (უბანი N6)-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.08.022.005.03.500) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ	 თბილისში,	 თენგიზ	 სტურუას	 ქუჩა	 N36‐ში	 (საკადასტრო

კოდი:	N01.19.27.006.012) მდებარე	უძრავი	 	 ქონების	 პირდაპირი

განკარგვის	ფორმით	პრივატიზების	თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, თამარ მეფის ქუჩა II ჩიხი,  კორპუსი 

N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.052.057) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ  თბილისში,  ქიზიყის ქუჩა N32-ში  (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.24.007.441, N01.19.24.007.442, N01.19.24.007.443) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, სომხეთის ჩიხი N10-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 

39/002, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

N01.17.07.039.002 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1 827 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო 

კოოპერატივების   წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და 

ინტერესთა გამოხატვაში  გამარჯვებული შპს „არომასათვის“ (ს/ნ 

245599990) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3275 

მ. სიგრძის ხაზობრივი ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: N01.00.242) 

საზღვრების სიგრძის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის საკრებულოში (ნაკვეთი 12/022) 

არსებული 33 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:

N01.12.11.012.022) საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და შპს „ოჟიოს“  (ს/ნ 404971312) შორის გასაფორმებელი 

მორიგების აქტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    .  

14. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში

15 წთ.
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ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონების შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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 

მოწონებაზე უარის შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


