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1 სექტემბერი 2021 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „ქანდაკება კოვიდ 19 პანდემიის დროს“, თანამედროვე 

ქანდაკების ფორუმი“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის არქიტექტორთა 

და სკულპტორთა ასოციაციის“ (ს/ნ 204561492) დაფინანსების 

შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, დემეტრე 

თავდადებულის ქუჩა N6-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.06.006.031.01.507) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, ტაბიძის ქუჩაზე (საკადასტრო 

კოდები: N81.01.05.884.01.502; N81.01.05.884.01.503) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   



 
 

 - 2 - 

 

 
 

4. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში/ნაფეტვრებისკენ მიმავალ გზაზე, ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

N01.14.06.004.002 (ფართობი - 103443 კვ.მ, წინა საკადასტრო კოდები: 

N01.14.06.003.058; N01.14.06.003.003; N01.14.06.003.004; 

N01.14.06.003.060; N01.14.06.006.127) და N01.14.06.006.131 

(ფართობი -15 720 კვ.მ) საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული

მიწის ნაკვეთების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების

წევრების/მათი უფლებამონაცვლეებისა და ინტერესთა გამოხატვაში

გამარჯვებული სს „გრინ ქეფითალისათვის“ (ს/ნ 405447903) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. 

თბილისში, რეხის ქუჩის მიმდებარედ, 1043 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.16.08.001.095) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელ მეურნეობაში; ქალაქ 

თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის მიმდებარედ

არსებული 7000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.009.659) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. 
თბილისში, ვარკეთილის დასახლება-3-ის IV მიკრორაიონში, 300 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.005.199) გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

მიწის ნაკვეთების: ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ, 10000 

კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N72.16.17.862); ქ. თბილისში, ლისის ტბის 

მიმდებარედ, 7449 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N72.16.20.527); ქ. 

თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ, 5927 კვ.მ 

15 წთ.
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(საკადასტრო კოდი: N72.16.20.518); ქ. თბილისში, სოფელი ქვემო 

ლისის მიმდებარედ, 7898 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N72.16.20.519); 

ქ.თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ, 13734 კვ.მ 

(საკადასტრო კოდი: N72.16.20.520); ქ. თბილისში, სოფელი ქვემო 

ლისის მიმდებარედ, 10000 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N72.16.20.522) 

გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

10. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

11. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

12.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


