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8 სექტემბერი 2022 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „თბილისის მე-7 საერთაშორისო ლიტერატურული 

ფესტივალი“ განსახორციელებლად საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - მწერალთა სახლის (ს/ნ 204595072) 

დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტლის შესახვევი N7-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისში, იაკობ ხვედელიანის ჩიხი N19-სა და N21-ში 

(საკადასტრო კოდები: N01.19.25.002.108, N01.19.25.002.113, 

N01.19.25.002.114) 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, გლდანის დასახლებაში, I მიკრორაიონის კორპუს 

N2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.006.010.01.044) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისში, გიორგი ბერიაშვილის ქუჩა N6-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.19.004.033.01.014) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქუჩა N62-ში მდებარე უძრავი 

ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.006.003.01.532) 

სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა N32-ის მიმდებარედ არსებულ 

231 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.059) 

ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტი) საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, თელოვანში (ნაკვეთი 93/734) 

არსებულ 1500 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.093.734) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დიდგორში  არსებულ 400 კვ.მ

ფართობის მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთის N 93/620,  საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.093.620)  და  1100 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე 

(ნაკვეთის N93/584, საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.093.584) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დიდგორში (ნაკვეთი 93/181) 

არსებული 1720 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.093.181) საზღვრების ფართობის შემცირებით

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დიდგორში (ნაკვეთი 02/666)

არსებული 2000 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

01.72.14.002.666) საზღვრების ფართობის შემცირებით

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ზემოუბანში (ნაკვეთი 02/328) 

არსებული 1321 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.002.328) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

13. ქალაქ თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე, დავით

აღმაშენებლის გამზირი N86-90-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული

634 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ტერიტორიიდან (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.05.002.035) 10 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი

განკარგვის წესით ლიანა ინჯიასთვის იჯარის ფორმით

სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

14. ქალაქ თბილისში, პეკინის ქუჩა N28-ის მიმდებარედ, 43 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.14.030.065) პირდაპირი 

განკარგვის წესით  შპს „ნიუ ისტამბულისთვის“ (ს/ნ 405489136) 

იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. „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 

.    .    . 

 

16. „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 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 


