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16 თებერვალი 2022 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების

განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის N5-15 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში,  მარუაშვილის ქუჩა N50-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.02.014.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში, ერეკლე მეორის მე-4 

შესახვევი N5-ში (საკადასტრო კოდი: N81.08.21.463.01.020) 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, ცოტნე დადიანის ქუჩა N138-140/ხრესილის ქუჩა

N2-ში მდებარე 41.30 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.12.018.059.01.01.029) და 68.90 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.12.018.059.01.01.031) უძრავი ქონებების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 3-ის დასახლებაში, IV მიკრორაიონის

მიმდებარედ არსებული 87120 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო

კოდი: N01.19.30.002.011) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - ტონუსის“ (ს/ნ 205267085) 100 

პროცენტი წილის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. „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. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

 

8. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის

15 წთ.
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონებაზე უარის შესახებ 

მომხს. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

 

9. ქალაქ თბილისში, კათოლიკოსი აბრაჰამ I-ის ქუჩა N5ა; N3ა N3; N5; 

N7; N9; N9ა; N11-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო

კოდები: N01.72.14.014.207; N01.72.14.014.649; N01.72.14.014.638; 

N01.72.14.014.879; N01.72.14.014.250; N01.72.14.014.631; 

N01.72.14.014.735; N01.72.14.014.968) და მიმდებარე

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის

მოწონების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ო. ჩიტიძე 

.    .    . 

10.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 
 


