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      saqarTvelos mTavroba                                      

 

13  ოქტომბერი, 2015  წელი  

სამშაბათი, 15.00 საათი                                            
 

დღის წესრიგი  
 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ქართული სამშენებლო მასალების კომპანიისათვის“  

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი     

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „უნიკოსათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი     

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სს 

„ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის” პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 

 
. . . 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

განსაზღვრულ სარეკრეაციო ტერიტორიაზე არსებული 

უძრავი ქონების პრივატიზების შესახებ თანხმობის 

მიცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია შავნაბადას“ 

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „სომგოს კომპანიისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის N616 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანისა და შპს „სომგოს კომპანიის“ 

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგი ღონისძიებების 

განხორციელების  თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

 

 
 



 
 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 

მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის 09.03.07წ.  №8 

ოქმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრის 2007 წლის 13 მარტის №1-1/444 

ბრძანებით დადგენილი საპრივატიზებო პირობის 

ცვლილების, შპს „თბილისი იპოდრომ სერვისისა“ და შპს 

„ინვესტ კაპიტალის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების  და საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სისტემაში შემავალ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ 

სააგენტოს, შპს „თბილისი იპოდრომ სერვისსა“ და შპს 

„ინვესტ კაპიტალს“ შორის  გასაფორმებელი შეთანხმების 

პროექტის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის  - საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციის მოწონების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „მტ გრიინ ენერჯის“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 



 
 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,XIG სახელშეკრულებო ფართობთან დაკავშირებით  

2011 წლის 9 ნოემბერს გაფორმებული პროდუქციის 

წილობრივი განაწილების შესახებ ხელშეკრულებაში  

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე    

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,XIH სახელშეკრულებო ფართობთან დაკავშირებით 2013 

წლის 8 თებერვალს გაფორმებული პროდუქციის 

წილობრივი განაწილების შესახებ ხელშეკრულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე    

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,XIM სახელშეკრულებო ფართობთან დაკავშირებით 2013 

წლის 27 მაისს გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი 

განაწილების შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე    

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,XIN სალიცენზიო ბლოკზე 2011 წლის 9 ნოემბერს 

გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების 

შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე    

 
 



 
 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,XIA სახელშეკრულებო ფართობთან დაკავშირებით 2011 

წლის 25 ნოემბერს გაფორმებული პროდუქციის 

წილობრივი განაწილების შესახებ ხელშეკრულებაში  

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე    

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(15 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის 

N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს 

შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

 
 
 
 



 
 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი 

საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და 

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა 

დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა 

და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის 

№173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის 

სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის 

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,თუშეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე 1000 კვ.მ 

ფართობის კოოპერატივი „რკ ალაზნის თავი“-სათვის 

აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
 
 



. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევში მცხოვრები 

მოქალაქეების პირველი ხარისხის (სამასალე) ხე-ტყით 

უზრუნველსაყოფად გასატარებელი ღონიძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,პირამიდა 555“-სთვის  სახელმწიფო ტყის ფონდის 

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისთვის გაცემის, 35 

გრადუსისა და მეტი დაქანების ფერდობებზე ხე-ტყის ჭრის 

განხორციელებაზე ნებართვის მიცემისა და  საქართველოს 

„წითელ ნუსხაში“ შეტანილი მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი 

გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ”  

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა 

და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის 

საწყისი საფასურის და ანგარიშსწორების წესების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 

8 დეკემბრის №669 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია 

 



 
. . . 

27. საიდუმლო  

 

 

 


