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29 სექტემბერი 2021 წ.              

                                                                                                     14 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N48-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.05.003.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N44-ში მდებარე 83.37 

კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.009.01.511) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა N79-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.19.003.013) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩა კორპუს N11-ში მდებარე 

68.18 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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N01.17.10.005.004.01.001) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 
პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ  თბილისში,  ფონიჭალის დასახლება 3-ის კორპუს N17-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.18.13.024.006.01.067) მდებარე 88.35 კვ.მ
უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების
თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა N18-ში მდებარე 58.92 

კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.022.061.01.504) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის IV მიკრორაიონის I კვარტალის 

კორპუს N21-ში მდებარე 68.48 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო 

კოდი: N01.17.07.031.004.01.022) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისში,  რუსთავის გზატკეცილი N28ა-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.18.12.010.006.01.059) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ  თბილისში,  სამგორის  ქუჩა  N16-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.11.014.005.01.516) მდებარე 86.45 კვ.მ  უძრავი  ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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10. ქალაქ  თბილისში, ელდარის ქუჩა N12-ში, კორპუს N1-ში და კორპუს 

N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.026.027) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, სულუხიას ქუჩა N1/ჩიტაიას ქუჩა N17-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.16.06.006.008.01.513) მდებარე უძრავი

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელ მეურნეობაში, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 4000 კვ.მ

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.663) გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, მამია გურიელის ქ. N5ა-ში მდებარე ფართების 

(საკადასტრო კოდები: N01.14.15.001.300.03.03.005ა; 

N01.14.15.001.300.03.03.518) პირდაპირი განკარგვის წესით  ა(ა)იპ -

ეკო სოკოსთვის (ს/ნ 427726348) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, გამსახურდიას გამზირი N8-ის მიმდებარედ

არსებული 2 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და 5 კვ.მ მიწის ნაკვეთის

(საკადასტრო კოდები: N01.10.17.010.039; N01.10.17.010.042)

პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ესპრესო ჯორჯიასთვის“ (ს/ნ

205083416) დამატებით იჯარით გადაცემის და სსიპ - ქონების

მართვის სააგენტოს 25.09.15წ. N01-4/38 ბრძანებაში (კომპანიის

მხრიდან 2015 წლის 8 ოქტომბერს გაცნობისთანავე გათანაბრებულ

ხელშეკრულებაში) ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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15. ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში არსებული 3503047 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.43.512) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, პაატა ჯანიაშვილის ქუჩა N2-ში

არსებული 3200 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.035.134) საზღვრების ფართობის შემცირებით

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 201224 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.07.888) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 221 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:  81.01.07.949, წინა კოდი: 

N81.01.07.427) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების 

უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დიდგორში (ნაკვეთი 02/640)

არსებულ 1500 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე  (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.002.640) და ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, 

თელოვანში (ნაკვეთი 03/484)  არსებულ 1500 კვ.მ  ფართობის მიწის 

ნაკვეთზე  (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.003.484) ქალაქ თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ზემოუბნისთავში (ნაკვეთი 

16/197) არსებული 1500 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

15 წთ.
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კოდი: N01.72.14.016.197) ქალაქ თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობაში არსებული 26 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.21.08.174) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მიღების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

22. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის” (ს/ნ 

404553666) 2021 წლის ბიუჯეტის, საშტატო განრიგისა და კომპანიაში 

დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2021 წლის 26 

აგვისტოს №21.1152.1301 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

23. „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 

.    .    . 

 

24. „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 

.    .    . 
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25. ,,ქალაქ თბილისში,  სამგორის რაიონში, ვარკეთილის III მასივის
მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის

განაშენიანების რეგულირების გეგმის (I ეტაპი) პროექტის

დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის N60 განკარგულებით 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

26. ,,ქალაქ თბილისში, გედევანიშვილის ქ. N25-ში, N25 კორპუსის 

მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 

N01.16.07.002.002; N01.16.07.002.025) შერეული ტიპის უბნის 

(საცხოვრებელი და საზოგადოებრივ-საქმიანი) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ 

თბილისის მერის 2013 წლის 26 მარტის N543 განკარგულებით 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

27. ,,ქალაქ  თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, აგლაძის ქ. N1-
ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საზოგადოებრივი (საშუალო (სსზ-1) და

მაღალი (სსზ-2) ინტენსივობის საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა) და

საცხოვრებელი (მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა სზ-4) 
კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების

შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის 

სამსახურის 2009 წლის 16 ივნისის N01/754 განკარგულებით 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის

კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

28. ,,ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის 

დასახლებაში, IV მიკორაიონში, N2 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.10.07.007.053; 

N01.10.07.007.052; N01.10.07.007.051; N01.10.07.007.050) 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების  რეგულირების გეგმის 

პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 

15 წთ.
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2017 წლის 15 აგვისტოს N296 განკარგულებით დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის
მოწონების თაობაზე 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

29. ქალაქ თბილისში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა N100-სა და N110-ში 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.13.01.014.065; 

N01.13.01.014.066) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

30. ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელ მეურნეობაში 
არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.72.14.009.511; 

N01.72.14.009.510; N01.72.14.009.507; N01.72.14.009.506; 

N01.72.14.009.495; N01.72.14.009.496) საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

31. ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.21.618) ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

32. ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, სოფელ ლისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.09.584; N72.16.09.500; 

N72.16.09.500; N72.16.09.597; N72.16.09.602; N 72.16.09.603; 

N72.16.09.719; N72.16.09.781; N72.16.09.782; N72.16.27.009; 

N72.16.27.010; N72.16.27.039; N72.16.27.179; N72.16.27.187) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-

დასავენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

33. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ 

რაიონს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.36.014.968) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

34.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 

 


