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9 ნოემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  12 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის განვითარების 
ფონდისთვის“ (ს/კ:404384974) ევროპის საბჭოს მიერ საქართველოს 
კულტურულ მემკვიდრეობაში ეროვნული უმცირესობების 
წვლილის შეტანის აღსანიშნავად საინფორმაციო ბანერების 
დამონტაჟების დაფინანსებისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

 .    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ:404405960) დათვალიერებისა და სხვადასხვა 
მომსახურებით სარგებლობის ტარიფების დამტკიცებაზე თანხმობის  
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. სულხანიშვილი 

 .    .    . 

3. შპს „მთაწმინდის პარკის“ (ს/კ:204547641) ლიკვიდაციის 
შეწყვეტასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსგან თანხმობის მიღების თაობაზე 
 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

4. „შპს „ჰერმესის“ 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის და კომპანიის 
კაპიტალის 10%-ზე მეტი ღირებულებების სამეურნეო გარიგებათა 
დადებასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 23 დეკემბრის 
№51.18.1460 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

 .    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - 
ტონუსის” (ს/კ:205267085) საკუთრებაში რიცხული მოძრავი ქონების 
აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებული 186 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.10.18.009.204) სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ისნის რაიონში არსებული 814673 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.17.02.001.057) ფართობის შემცირებით 
საზღვრების კორექტირების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლების IV მიკრორაიონში, 
რადიოქარხნის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე 2941 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.17.005.060) საზღვრების 

15 წთ. 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

9. ა(ა)იპ „ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  გიორგი ალექსიძის 
სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტის“ 
(ს/კ:402030315) საგასტროლოდ გასამგზავრებლად და სპექტაკლის  
„დოვინ-დოვენ-დოვლი“ ჩასატარებლად საჭირო თანხის გამოყოფის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 
ა. მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლისა“ (ს/კ:203860795) 
და ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის 
მერიის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის N2 ხელოვნების 
სკოლისთვის“ (ს/კ:202056611) თანხის  გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

 .    .    .  

11.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 

 
 


