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8 ივლისი 2021წ.              

                                                                                                         12 სთ.00 წთ.  
 
 

 

 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის მუსიკალური 

ფესტივალების ცენტრის“ (ს/ნ 404380914) და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის  „თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალისთვის“ (ს/ნ 

404441305) საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა-

ანგარიშგების სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონულ მომსახურების 

სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამების უზრუნველყოფის 

ლიცენზიის 2021 წლის განმავლობაში გაგრძელებისთვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისში, ულიანოვის I შესახვევი №66-ში (საკადასტრო 

კოდი:  №01.11.03.024.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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3. ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის I შესახვევი  №3 კორპუსში 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.36.009.002.01.004) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, პეკინის გამზირი №41გ-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.13.012.029.01.1276) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩა №141-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.16.008.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, აკაკი ბელიაშვილის მე-2 ჩიხი №3-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.13.01.005.014) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ქერჩის ქუჩა №6-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.11.05.029.072.01.566 და №01.11.05.029.072.01.567) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში არსებული 5900 კვ.მ  (საკადასტრო 

კოდი: №81.02.15.837,  წინა კოდი: №81.02.04.932) მიწის ნაკვეთზე, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში არსებული 137099 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.02.34.018) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების და ქალაქ თბილისში, 

სოფელ წავკისში არსებული 283 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: №81.02.02.974) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების  შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. გარდაბანში, სოფელ ნორიოში არსებული 8000 კვ.მ  (საკადასტრო 

კოდი: №81.09.08.137)  ქალაქ თბილისის ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის) საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისში, საბურთალოს რაიონში  არსებული 2469371 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №01.72.14.016.130) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ  თბილისში, დაბა კოჯორში  არსებული 52144 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.08.989) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში,  მუხიანის დასახლება, I მიკრორაიონში, №5

კორპუსის მიმდებარედ არსებული 638 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.096) პირდაპირი განკარგვის 

წესით ა(ა)იპ - ქართული საბრძოლო ხელოვნების ეროვნული 

ფედერაცია ხრიდოლისთვის (ს/ნ 400013178) იჯარის ფორმით 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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14. 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 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი:  №01.72.14.006.977) 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის 

მოწონების თაობაზე

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 

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

17. „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 

.    .    . 

18.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


