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9 ნოემბერი 2022 წ.              

11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის არამ

ხაჩატურიანის სახელობის N10 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ

206075067) თანხის გამოყოფის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში, ზემო ფონიჭალაში, სამხედრო ქალაქ N1-ში

(საკადასტრო კოდი: N81.03.17.002) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, ზემო ფონიჭალაში, სამხედრო ქალაქ N1-ში

(საკადასტრო კოდები: N81.03.17.003 და N81.03.17.004) 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, ფერმწერთა ქუჩა N141-ში მდებარე 20.57 კვ.მ 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.008.008.02.503) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N39-ში მდებარე 74.47 კვ.მ 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.022.01.504) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 194738 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.07.888) საზღვრების

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, თენგიზ შეშელიძის ქუჩა  N61ბ-ს მიმდებარედ

არსებულ 603 კვ.მ  (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.022.068, წინა

კოდი: N01.11.12.022.063) და შეშელიძის ქუჩა  N47-ის მიმდებარედ

არსებულ 206 კვ.მ  (საკადასტრო კოდი:  N01.11.12.022.053) მიწის

ნაკვეთებზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების

უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, ფხოვის ქუჩაზე არსებული 3134 კვ.მ მიწის

ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.15.04.020.030) 27 კვ.მ მიწის

ნაკვეთის და ფხოვის ქ. N6-ის მიმდებარედ არსებული 51 კვ.მ მიწის

ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.15.04.020.038) 43 კვ.მ მიწის

ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჯი პი ემ ჰოტელს

მენეჯმენტისთვის“ (ს/ნ 400307958) იჯარის ფორმით სარგებლობის

უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

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

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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

მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

11.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


