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12 ოქტომბერი 2022 წ.              

11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. პროექტის „მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების

საერთაშორისო ფესტივალი „საჩუქარი“ განსახორციელებლად

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მიხეილ

თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი

საჩუქარი. თბილისი. საქართველო“ (ს/ნ 405259884) დაფინანსების

შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში,  ხოშარაულის ქუჩა N27-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.05.004.130) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, ბაქოს ქუჩა N1ა-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.08.003.055.01.528) 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, რაფაელ აგლაძის ქუჩა N1-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.05.013.024.01.045) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლების  II  მიკრორაიონში 

არსებული 7007 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.07.016.042) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა 

ქუჩა N71-ში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული 2200 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.20.004.062) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, გლდანის მე-8 მიკრორაიონის კორპუს N23-ში

(საკადასტრო კოდი: N01.11.10.001.003.01.508) ქალაქ თბილისის

თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი) 

საკუთრების უფლების გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე

რეგისტრირებული 4061 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან

(საკადასტრო კოდი: N01.16.05.032.024) 7 კვ.მ ფართობის და ქალაქ

თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N9-25-ის მიმდებარედ

არსებული 173 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან 16 კვ.მ ფართობის

(საკადასტრო კოდი: N01.16.05.031.029) პირდაპირი განკარგვის

წესით მიხეილ კახნიაურისთვის იჯარის ფორმით სარგებლობის

უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

9. ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N26-34-ის

მიმდებარედ არსებული 2172 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 4 კვ.მ მიწის

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.0007.023) პირდაპირი

განკარგვის წესით  შპს „კალტისთვის“ (ს/ნ 405480055) იჯარის

ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N13-23-ის 

მიმდებარედ არსებული 2623 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 17 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.14.011.190) პირდაპირი 

განკარგვის წესით  შპს „ლუი კოფისთვის“ (ს/ნ 425363518)  იჯარის 

ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ფიზიკურ პირ

გიორგი ირემაძეს შორის 2019 წლის 18 მარტს გაფორმებული

პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-451-10-23163 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „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 

.    .    . 
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13. „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 თქმის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

14.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


