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16 მაისი, 2014  წელი 

პარასკევი, 9.00 საათი 

 

 

 

დღის წესრიგი 

 
 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და “ENERGO Windpower” 

LLC-ს შორისდასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების 

კომპანიასა” და „Chevron Phillips Chemicals International 

N.V.“ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განხორციელებული 

ეკონომიკური საქმიანობით წარმოშობილი უიმედო 

ვალის ჩამოწერაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

saqarTvelos mTavrobis  

sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,თბილისი ოლიმპი +“-ს საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,ოპტიმუმ ენერჯი ჯორჯიას” საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული  ქონების  

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“  

საქართველოს პრეზიდენტის 2009  წლის  14 დეკემბრის 

№891 განკარგულებით განსაზღვრულისგან 

განსხვავებული პირობის დადგენისა და ფ/პ ლაშა 

პაპაშვილის საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „ინდუსტრია“-ს 100%სახელმწიფო წილის 75% 

ფასდაკლებით და საზოგადოებაზე დამაგრებული მიწის 

ფართის 50% ფასდაკლებით კომერციული კონკურსის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

სახელმწიფო ქონების მართვის მინისტრის 2001 წლის  

23 მარტის N1-3/184 ბრძანებით განსაზღვრული 

საპრივატიზებო პირობის გაუქმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 



8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონებისშპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“-სათვის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია ლიმიტედი 

საქართველოს“  (უცხოური საწარმოს ფილიალი)  უძრავი 

ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე 

თანხმობის მიცემის  და საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სსიპ ,,სახელმწიფო 

ქონების ეროვნულ სააგენტოს“ და შპს ,,უტას“ შორის 

გასაფორმებელი ქონების ურთიერთგადაცემის 

ხელშეკრულების და იპოთეკის თაობაზე შეთანხმების 

პროექტების მოწონების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი  განვითარების 

სამინისტროს სისტემაშიშემავალი სსიპ „სახელმწიფო 

ქონების ეროვნულ სააგენტოსათვის” ქონების გაცვლაზე 

თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



 
 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯაროსამართლისიურიდიულიპირის - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის” მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდანსაქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 

თანხის გამოყოფის თაობაზე“  

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  



. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2015 წელს  ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის (EBRD) თბილისში გასამართი  

ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზებისათვის 

სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციებში 

საქართველოს მონაწილეობისათვის სტრუქტურის 

ჩამოყალიბების თაობაზე’’ საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის შეთანხმების შესაბამისად 

სამოქალაქო კრიზისების მართვის ოპერაციებში 

საქართველოს მონაწილეობისათვის აუცილებელი შიდა 

საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის მიზნით, 

უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 

იურიდიული და საკონსულტაციო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა 

საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. დარახველიძე 

 
 
 



. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ 2011 წლის  

12 ივლისის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის 

ხელშეკრულებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ს. უგრეხელიძე 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ „თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების 

საფესტივალო ცენტრის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

 

 

მომხსენებელი: ს. უგრეხელიძე 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქართველთა და ებრაელთა 26-საუკუნოვანი 

მეგობრობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი 

 
 

 


