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22 ნოემბერი 2022 წ.              

11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 12 აგვისტოს N21-85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის შესახვევი N2-ში (ნაკვეთი N04/012, 

საკადასტრო კოდი: N01.12.07.004.012) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, თეიმურაზ ბოჭორიშვილის I გასასვლელი N4-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.12.018.149.02.500) 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, რაფიელ დვალის ქუჩა N11-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.39.014.011.01.022) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში, აკაკი წერეთლის ქუჩა N1-

ში (საკადასტრო კოდი: N81.08.04.313.01.020) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება 3-ში, მე-3 

მიკრორაიონის კორპუს N304ბ-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.39.027.004.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, დავით გურამიშვილის ქუჩა N11-

ში მდებარე 83.82 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.20.01.128.006.01.507) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, ოქროყანის დასახლებაში, 

მიმდებარედ არსებული 21 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე

(საკადასტრო კოდი: N01.18.06.012.160) ქალაქ თბილისის

თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტი) საკუთრების უფლების რეგისტრაციის

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, შარდენის ქუჩაზე არსებული 606 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.061.038) ტერიტორიიდან 11

კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ნინო 

ღლონტისთვის (პ/ნ 01030004925) იჯარის ფორმით სარგებლობის 

უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და შპს „ალმას“ 

(ს/ნ 204873388) შორის 2021 წლის 19 აგვისტოს დადებულ „ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, 

მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს ტერიტორიაზე მდებარე

უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის

შესახებ“ და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის მარცხენა

სანაპიროს ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის

განთავსების ნებართვის გაცემის შესახებ“ ხელშეკრულებებში

ცვლილების შეტანის შესახებ შეთანხმებების მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

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

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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

მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 
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.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში  არსებულ მიწის

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.02.19.916; N81.02.19.639; 

N81.02.19.917; N81.02.00.333; N81.02.95.377; N81.02.97.939; 

N81.02.19.638) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების

რეგულირების გეგმის პროექტის  მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

14.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


