
  

 

 

       

 

      საქართველოს მთავრობა                                15 ივნისი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურის 

საინვესტიციო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების 

(ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი)“ ხელმოწერის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჯანელიძე  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(3 პროექტი)  

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ევროკომისიასთან მაკრო-ფინანსური დახმარების 

პროგრამასთან დაკავშირებით კონსულტაციების დაწყების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი    

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკისათვის 

(AIIB) მხარდაჭერის წერილის გაცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი    



  

 

 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის 

გათვალისწინებული ასიგნებებიდან საქართველოში 

რეგისტრირებული იურიდიული პირის ან მათი 

გაერთიანების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის 

მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის 

რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის 

თანხების ანაზღაურების  წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ 

მიერ  საერთაშორისო სტანდარტების მიწისქვეშა 

გაზსაცავის პროექტის განხორციელების 

უზრუნველსაყოფად  საჭირო ფინანსური სახსრების 

მოზიდვის და შესყიდვების წესების გამოყენების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ 

მიერ „თეთრი ნაკადის“ და „ტრანს-კასპიური გაზსადენის“ 

პროექტების შემდგომი განვითარებისთვის აუცილებელი 

ღონისძიებების ნაწილობრივი დაფინანსების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ნიუ ჰაუსი“ - სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ − სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოსათვის სახელმწიფოს საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება „მერფი ყაზბეგისათვის“ აღნაგობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის N203 განკარგულებაში 

ცვლილების  შეტანის და შპს „მერფი ყაზბეგის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების  თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„ხელედულა ენერჯისათვის“ აღნაგობისა და იჯარის 

უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის N800 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „Bolero & 

Company"-ისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

„სააქციო კომპანია დიზონ ლიმითედი-ს 

წარმომადგენლობისათვის საქართველოში“ (უცხოური საწარმოს 

ფილიალი) პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 თებერვლის 

N299 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის  შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის“  2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ”  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის N32 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო   

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,უმაღლესი  საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის 

მოპოვების მიზნით არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის – ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსის 

დაფუძნებისა და დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების 

დაწყებამდე საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობის 

გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 26 იანვრის №32 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე   

. . . 



  

 

 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,ენერგო ინვესტი“-სთვის  სახელმწიფო ტყის ფონდის 

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისთვის გაცემის, 

35 გრადუსამდე დაქანების ფერდობებზე ხე-ტყის ჭრის 

განხორციელებაზე ნებართვის მიცემისა და საქართველოს 

„წითელ ნუსხაში“ შეტანილ მცენარეთა სახეობების 

ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
. . . 



  

 

 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის (სილიკომანგანუმის 

ქერქული ნარჩენების ტექნოგენური  დანაგროვი) 

მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის საწყისი ფასის 

განსაზღვრისა და დამატებითი სალიცენზიო პირობის 

განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
 


