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4 აგვისტო 2021 წ.              

                                                                                                          11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტოს“  მიერ  გასაწევი ზოგიერთი ანაზღაურებადი 

მომსახურების სახისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების 

შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე“ 

15 წთ.

მომხს. ი. ხმალაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ  თბილისში,  სამღებროს ქუჩა N13-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.18.03.064.006.01.013) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ  თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩა N13ვ-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.13.07.021.055.01.131) 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,  გლდანის მასივში, მე-7 მიკრორაიონის კორპუს 

N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.005.013.01.507) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობი, V მიკრორაიონი, კორპუსი 

N2-ში მდებარე 191.26 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.01.001.005.01.515) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების მე-3 შესახვევი N1-ში 

(საკადასტრო კოდი:  N01.11.05.013.036) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას, შპს „საქართველოს 

ტელერადიოცენტრსა“  (ს/ნ 203829250) და შპს „კასს თაუერსს" (ს/ნ

404615546)  შორის  გასაფორმებელი „ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტში, სატელევიზიო ანძაზე ვიზიტორთა ცენტრის, 

პანორამული რესტორნისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების და ამ მიზნით, შესაბამისი 

უძრავი ქონების სარგებლობის ფორმით გადაცემის შესახებ“ 

ხელშეკრულების  პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისში, დაბა წყნეთში არსებული 54975 კვ.მ ფართობის

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  N01.20.01.108.079) საზღვრების

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

15 წთ.
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საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონების თაობაზე 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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 თქმის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    .  

11.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


