
  

 

 

       

 

      საქართველოს მთავრობა                               13 აპრილი, 2017  წელი    ხუთშაბათი, 9.00 საათი                                            

 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” და „ფასიანი ქაღალდების 

ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქალაქ ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის პროექტის“ 

დასაფინანსებლად აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო 

ბანკიდან (AIIB) მისაღები სესხის ფინანსური პირობების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
 
 
 



  

 

 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის   - საფინანსო-

ანალიტიკური სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის  

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით 

განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის 

მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო 

ბანკს (KfW) შორის 2013 წლის 13 დეკემბერს გაფორმებული 

სასესხო ხელშეკრულებით და 2015 წლის 10 ნოემბერს 

გაფორმებული 2013 წლის 13 დეკემბრის სასესხო 

ხელშეკრულების ცვლილების ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული „ქსანი-სტეფანწმინდის“ 

დამაკავშირებელი 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობის პროექტის მეხუთე (კმ 80-კმ 95) სექციის 

განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 



  

 

 

 
 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„მარტყოფის ბაგასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 5 

მაისის N771 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „მაგნეტ ფილმსისათვის" სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის 

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ტურისტულად 

მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების ნაწილობრივი 

დაფინანსების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 



  

 

 

 
. . . 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს 

„აგრო+“-სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის   საზოგადოება „კომპანია 

ბლექ სი გრუპისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიის სარგებლობაში 

არსებული სახელმწიფო ქონების ა(ა)იპ „სტეფანწმინდის 

წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია- 

პანსიონისთვის“  უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
 
 
 



  

 

 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სამოქალაქო აეროპორტებში მგზავრთა 

გადაყვანისა და ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით 

ავიარეისების ორგანიზებისათვის განსახორციელებელი 

ღონისძიებების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჯორჯიან ინტერნეიშნლ 

ჰოლდინგი“-ს შორის 2009 წლის 26  ივნისს დადებულ „ქუთაისის 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნასთან 

დაკავშირებული ურთიერთვალდებულებათა შესახებ“ 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმება 

(ხელშეკრულება - დამატება N4) და საქართველოს მთავრობასა და 

შპს ,,ჯორჯიან ინტერნეიშნლ ჰოლდინგი“-ს შორის 2011 წლის  

29 ივლისს და 2012 წლის 22 აგვისტოს გაფორმებულ იპოთეკის 

ხელშეკრულებებში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობასა და შპს  „ჯორჯიან ინტერნეიშნლ ჰოლდინგის” 

შორის დასადები ხელშეკრულების  პროექტის მოწონებისა და 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრისათვის ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 
 
 



  

 

 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის  

რეორგანიზაციისა და სსიპ - საგანგებო სიტუაციების 

კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრად  

გარდაქმნის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

 
 
 
 
 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სპეციალიზებული 

სამთო მაშველის ლიკვიდაციის შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2007 წლის 12 სექტემბრის №523 ბრძანებულების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის მოწონების და საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის  –  სპეციალიზებული სამთო 

მაშველის უფლებამონაცვლის განსაზღვრის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  



  

 

 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 

განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 2 მარტის №383 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
 
 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 

განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 მარტის №411 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 



  

 

 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჯიხაშკარში 

მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი 

ძეგლისათვის „ჭაქვინჯის ციხე“ ეროვნული 

მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საგრანტო ხელშეკრულების პროექტების მოწონების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი 

 
 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების 

კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 

სტრატეგიის 2017-2020 წლებისთვის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ვ. დოლიძე 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2017-2020 წწ"-ის 

დამტკიცების შესახებ" 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჯანელიძე 

 


