
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                    3  ნოემბერი, 2016  წელი ხუთშაბათი, 9:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 
 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„აკვასითისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 

წლის 9 აგვისტოს N09/08/03 განკარგულებისაგან 

განსხვავებული პირობების დადგენისა და შპს „აკვასითის” 

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 12 მარტის N491 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

და შპს „აკვასითის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „კენ.კონსტრაქშენისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 11 ივნისის №1222 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 



  

 

 

 

 
. . . 

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(22 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ 

დასაფინანსებელი „მეორადი გზის გაუმჯობესების 

პროექტის“ (ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-

ჩუმათელეთის საავტომობილო გზა) ფინანსური 

პირობების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) 

შორის 2013 წლის 20 აგვისტოს ხელმოწერილი „წყლის 

ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II”-ის 

ფინანსურ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ წერილი-შეთანხმების ხელმოწერის მიზნით 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

 
 



  

 

 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) მიერ სს  

„ავერსი ფარმა“-სთვის სესხის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

 
. . . 

7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული 

დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების 

შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის №385 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 11 ივლისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბრის №359 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №320 

დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 

 
 
 



  

 

 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„დანერგე მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 თებერვლის 

№56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 
. . . 

11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის -ცოცხალ ცხოველებსა და 

ცხოველური წარმოშობის სურსათში  ზოგიერთი 

ნივთიერებისა (სუბსტანციის) და მათი ნარჩენების 

გამოკვლევისათვის ანალიზის მეთოდების 

განხორციელებისა და შედეგების ინტერპრეტაციის  წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 
 
 



  

 

 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სურსათში მიკოტოქსინების განსაზღვრისათვის 

ნიმუშის აღებისა და ანალიზის  მეთოდების შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის - ღორის აფრიკული ჭირის 

(ცხელების) დიაგნოსტიკის სახელმძღვანელოს 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,ს.ს. „აკურას“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,სასარგებლო წიაღისეულის (ანდეზიტო-ბაზალტის) 

მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის აუქციონის საწყისი 

ფასის განსაზღვრისა და დამატებითი  სალიცენზიო 

პირობის დადგენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
(3 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,2017 წელს სტანდარტული პერსონალური და სტანდარტული 

პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერების სახელმწიფო 

შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე“ 
 

,,2017 წელს ნავთობპროდუქციის (საწვავის) სახელმწიფო 

შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე“ 
 

,,2017 წელს A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის სახელმწიფო 

შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე“ 
 

,,2017-2018 წელს ფიჭური სატელეფონო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერის 

საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. რაზმაძე 

 

 

 

 
 


