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21 სექტემბერი 2022წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/ნ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N48-ში (საკადასტრო

კოდი: N01.14.05.003.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, ფონიჭალის დასახლებაში, მე-3ა მიკრორაიონის

კორპუს N3-ში (საკადასტრო კოდი: N01.18.13.021.001.01.020) 

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, ევროპის I ჩიხი N1-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.15.001.069) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N32-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.24.007.875.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, თორნიკე ერისთავის ქუჩის ჩიხი N8-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.12.08.036.094.01.021) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ  თბილისში,  ბუდაპეშტის ქუჩა N9-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.14.003.008.01.513) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროს 

გაგრძელებასა და ფეიქრების ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 600 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.12.08.039.210) 

გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

9. ქალაქ თბილისში, ჟ. შარტავას ქუჩა N7-ში, შენობა-ნაგებობა N1,  მე-

14 სართულზე არსებული 392.52  კვ.მ ფართის  (საკადასტრო კოდი: 

15 წთ.
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N01.10.13.015.127) და მოძრავი ქონების (ინვენტარის)  პირდაპირი 

განკარგვის წესით შპს „აგროჰაბისთვის“ (ს/ნ 404502098) 

სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და შპს „მარი ნიკას“ (ს/ნ 430805186) შორის 2022 წლის 11 

მარტს გაფორმებული „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე ელექტრომობილის 

დასამუხტი (ე.წ. „ნელი დამტენის“) აპარატების დამონტაჟებისა და 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ ხელშეკრულებით“ დაკისრებული 

პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ 

გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონებზე საპრივატიზაციოდ 

გატანილი ზოგიერთი უძრავი ქონების შეცვლილი საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს საქალაქო 

სასაფლაოზე  ადამიანის ნეშტის დასაკრძალად განკუთვნილი 

სასაფლაოს ზონების ახალი საზღვრების შეთანხმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

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 

მოწონების შესახებ 

15 წთ.



 
 

 - 4 - 

 

 
 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

14. „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 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 


