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20 იანვარი 2022 წ.              

                                                                                                     14 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ.თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/ნ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალბურთელთა გუნდი 

„თბილისისთვის“ (ს/ნ 205287866) თანხის გამოყოფის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. ქალაქ  თბილისში, ევროპის I ჩიხი N1-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.15.001.069) 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,  ჯავახიშვილის   ქუჩა   N118-ში   (საკადასტრო

კოდები: N01.16.01.011.014.01.508; N01.16.01.011.014.01.515) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, ვანის ქუჩა N15-ში (საკადასტრო კოდები: 

N01.13.06.002.026.01.552; N01.13.06.002.026.01.553) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონებების: ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში  მდებარე 753 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.16.28.132), ქალაქ 

თბილისში, ფხოვის ქუჩა N3-ში, მე-3 სართულზე მდებარე 95 კვ.მ 

ფართის (საკადასტრო კოდი: N01.15.04.020.006.01.596) და  ქალაქ 

თბილისში, ფხოვის ქუჩა N3-ში, მე-3 სართულზე მდებარე 82,50 კვ.მ

ფართის (საკადასტრო კოდი: N01.15.04.020.006.01.594) გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის

განვითარების ფონდის“ (ს/ნ 404384974) საკუთრებაში არსებული,

ქალაქ თბილისში, გია აბესაძის ქუჩა N23-ში მდებარე,

N01.18.03.041.008 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი

ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მიღების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

15 წთ.
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ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

9. „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 

.    .    . 

10.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


