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26 ოქტომბერი 2022 წ.              

11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის 

ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, 

ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების 

შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 12 დეკემბრის N17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.06.008.083) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ  თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N18 (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.20.017.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივის ტერიტორიაზე არსებული 87 

კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.14.469) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში, 9 ძმა ხერხეულიძის ქუჩა N48-

ის მიმდებარედ  არსებული 60 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.18.973) საკუთრების უფლების 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქ.N41-ის მიმდებარედ 

არსებული 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.12.003.036) პირდაპირი განკარგვის წესით რომიკ 

კაბაჯიანისთვის იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ 

განმეორებით ელექტონულ აუქციონებზე გამოცხადებული ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/ნ 202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონებისთვის შეცვლილი საწყისი სარეალიზაციო ღირებულების 

განსაზღვრის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ 

განმეორებით ელექტრონულ აუქციონებზე გამოცხადებული ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/ნ 202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონებისთვის შეცვლილი საწყისი სარეალიზაციო ღირებულების 

განსაზღვრის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ 

ელექტრონულ აუქციონებზე გამოცხადებული ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” (ს/ნ

202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებისთვის 

შეცვლილი საწყისი სარეალიზაციო ღირებულების განსაზღვრის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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 თქმის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 
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.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის

ნაკვეთებსა    (საკადასტრო კოდები: N81.02.94.165; N81.02.19.912; 

N81.02.13.548; N81.02.13.662; N81.02.98.636; N81.02.94.972; 

N81.02.19.921; N81.02.13.664; N81.02.94.970; N81.02.19.929) და

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური

საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების

რეგულირების გეგმის პროექტის  მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

13.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


