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8 სექტემბერი 2021 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მოსწავლე-
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ (ს/ნ 404494980) ფასიანი
მომსახურების განაკვეთების, ბენეფიციართა სარეგისტრაციო

საფასურის და შესაბამისი კატეგორიის ბავშვებისა და

ახალგაზრდებისთვის საშეღავათო პირობების შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის 

გამგეობისათვის დავალების მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ვასაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, იაკობ ხვედელიანის ჩიხი N19-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.25.002.041) 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, გმირი კურსანტების ქუჩა N1ბ-ში (საკადასტრო 

კოდები: N01.11.05.011.302.1005 და N01.11.05.011.302.1004) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა N22-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.21.002.061.01.512) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე     

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ  თბილისში,  გლდანის მასივში, მე-6 მიკრორაიონის კორპუს 

N30ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.008.050.01.521) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობზე, IV მიკრორაიონის 

კორპუს N33-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.16.012.012.01.017) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობზე, IV მიკრორაიონის 

კორპუს N33-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.16.012.012.01.013) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ  თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N24-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.18.03.068.007.08.501) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ოქროყანის „გ“ ზონაში (ნაკვეთი 01/025), ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 455 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.208) გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, კოსტავას ქუჩა N64-ში, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 146 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.14.009.076) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელ მეურნეობაში; 

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელი  მეურნეობის 

მიმდებარედ,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული 7000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:

N01.72.14.009.659) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთების 

(საკადასტრო კოდები: N01.17.02.001.326; N01.17.02.001.328; 

N01.17.02.001.329; N01.17.08.003.007; N01.17.02.003.002; 

N01.17.02.003.003) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ  თბილისში, ისნის რაიონში მდებარე 119.90 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.026.021) ქალაქ 

თბილისის თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტი) საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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15. შპს „საქართველოს ფოსტისთვის“ (ს/ნ 203836233) ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის

უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. „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 

.    .    . 

 

17. „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 

.    .    . 

18.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 
 


