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დღის წესრიგი

1. საქართველოსკანონის პროექტი
დაზღვევის შესახებ  საქართველოს კანონში„ “

ცვლილების შეტანის თაობაზე“

მომხსენებელი: კ  სულამანიძე .

. . .
2. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტები
საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების,,

შესახებ“
 პროექტი(19 )

მომხსენებელი: დ  ქუმსიშვილი .

. . .
3. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
    მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო„

საკუთრებაში არსებული სათიბ საძოვრების-
რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის  წლის 2017 29

მაისის  დადგენილებაში ცვლილებისN265
შეტანის თაობაზე“



მომხსენებელი: დ  ქუმსიშვილი .

. . .
4. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის,,
სამინისტროსათვის  მაღალმთიანი

დასახლებების განვითარების ფონდიდან
თანხის გამოყოფის შესახებ“

მომხსენებელი: დ  ქუმსიშვილი.

. . .
5. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო„

ფონდიდან ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის

აპარატისათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“

მომხსენებელი: დ  ქუმსიშვილი .

. . .
6. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო„

ფონდიდან სსიპ  საქართველოს სტატისტიკის-
ეროვნული სამსახურისათვის თანხის

გამოყოფის შესახებ“

მომხსენებელი: დ  ქუმსიშვილი .



. . .
7. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
მომსახურებათა ნუსხის დამტკიცების„

შესახებ  რომელთა შეძენა საქართველოს,
კანონმდებლობით რეგისტრირებული

პირისაგან გარდა თიზ ის საწარმოსა  არ( - )
ეკრძალება თავისუფალი ინდუსტრიული

ზონის საწარმოს  საქართველოს მთავრობის“
 წლის  ოქტომბრის  2016 10 463№

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“

მომხსენებელი: დ  ქუმსიშვილი.

. . .



8. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

საქართველოსმთავრობას,, , შპს
„აკვაჰიდროენერჯის“, სს

„საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემას“,

სს „გესსაქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“

დასს
„ელექტროენერგეტიკულისისტემისკომერციულო

პერატორს“ შორის 2015 წლის 17 აგვისტოს
„ლაჯანური 1“, „ლაჯანური 2“ და „ლაჯანური 3“

ჰიდროელექტროსადგურებისშესახებდადებულუ
რთიერთგაგებისმემორანდუმშიცვლილების

შეტანისთაობაზე“

მომხსენებელი: კ  კალაძე.

. . .
9. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მთავრობას  შპს აკვაჰიდროს,, , „ “,

სს საქართველოს სახელმწიფო„
ელექტროსისტემას  სს გეს საქრუსენერგოს“, „ “,

შპს ენერგოტრანსსა  და სს„ “
ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ„

ოპერატორს  შორის  წლის  აგვისტოს“ 2015 17
იფარი ჰესის  შესახებ დადებულ„ “

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების
შეტანის თაობაზე   “

მომხსენებელი: კ  კალაძე.

. . .



10. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

საქართველოს მთავრობას  შპს აკვაჰიდროს,, , „ “,
სს საქართველოს სახელმწიფო„

ელექტროსისტემას  სს გეს საქრუსენერგოს“, „ “,
შპს ენერგოტრანსსა  და სს„ “

ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ„
ოპერატორს  შორის  წლის  აგვისტოს“ 2015 17

ხელრა ჰესის  შესახებ დადებულ„ “
ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების

შეტანის თაობაზე“

მომხსენებელი: კ  კალაძე.

. . .
11. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მთავრობას  შპს,, ,

აკვაჰიდროს  სს საქართველოს„ “, „
სახელმწიფო ელექტროსისტემას  სს გეს“, „

საქრუსენერგოს  შპს ენერგოტრანსსა  და სს“, „ “
ელექტროენერგეტიკული სისტემის„

კომერციულ ოპერატორს  შორის  წლის “ 2015 17
აგვისტოს ნაკრა ჰესის  შესახებ დადებულ„ “

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების
შეტანის თაობაზე“

მომხსენებელი: კ  კალაძე.

. . .



12. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

,,საქართველოს მთავრობას  შპს ალაზანი, „
ენერჯისა  და  სს ელექტროენერგეტიკული“ „
სისტემის კომერციულ ოპერატორს  შორის“

დასადები შეთანხმების თაობაზე”

მომხსენებელი: კ  კალაძე.

. . .
13. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მთავრობის  წლის ,, 2017 25

აპრილის  განკარგულებისN818
ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე“

მომხსენებელი: კ  კალაძე.

. . .
14. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მთავრობასა და კომპანია,,
შტადელერ რეილ ეი ჯი ს   - (Stadler Rail AG)

ბუსნანგი  შვეიცარია  შორის გასაფორმებელ( , )
ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტის
მოწონებისა და მემორანდუმზე ხელმოწერის

უფლების მინიჭების შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია  .

. . .



15. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

,,სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის„
კორპორაციისათვის  სახელმწიფო“

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”

მომხსენებელი: გ  გახარია.

. . .
16. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
შპს ქურა ბეისინ ოფერეითინგ,, „

ქომფანისათვის  უძრავი ქონების უსასყიდლო“
უზუფრუქტის უფლებით  გადაცემაზე

თანხმობის მიცემის შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .



17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები
ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის,,

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების
თაობაზე“

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის სტატუსის მინიჭებისა,,
და საზღვრების დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტი
საქართველოს კურორტების  საკურორტო ადგილების„ , ,

სამთო სათხილამურო ცენტრებისა და შავი ზღვის სანაპიროს-
ტერიტორიებისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის სტატუსის

მინიჭებისა და საზღვრების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს პრეზიდენტის  წლის  ნოემბრის 2005 29 968№

ბრძანებულების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად
გამოცხადების თაობაზე“

საქართველოსმთავრობის განკარგულების პროექტი
საქართველოს კურორტების  საკურორტო ადგილების„ , ,

სამთო სათხილამურო ცენტრებისა და შავი ზღვის სანაპიროს-
ტერიტორიებისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის სტატუსის

მინიჭებისა და საზღვრების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს პრეზიდენტის  წლის  ნოემბრის 2005 29 968№

ბრძანებულების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად
გამოცხადების თაობაზე  საქართველოს პრეზიდენტის“

ბრძანებულების პროექტის მოწონების შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .



18. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

,,სარკინიგზო გადაზიდვის ტარიფის
გაანგარიშებასთან დაკავშირებით

ინფორმაციის მოწონებისა და მასთან
დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების

გატარების თაობაზე”

მომხსენებელი: გ  გახარია.

. . .
19. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
დამწყები საწარმოების სტარტაპების„ ( )

ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების
შესახებ  საქართველოს მთავრობის “ 2016

წლის  მაისის  დადგენილებაში11 206№
ცვლილების შეტანის შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .
20. საქართველოსმთავრობის  დადგენილების

პროექტი
,,სს საპარტნიორო ფონდის  მიერ საქონლისა„ “

და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური
წესის დამტკიცების შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .



21. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ,, -
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული

ადმინისტრაციის მიერ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის 

  ქ  თბილისის ზ  ფალიაშვილის სახელობის- . .
ოპერისა და ბალეტის  პროფესიული
სახელმწიფო თეატრისათვის თანხის

გადარიცხვის შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .
22. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ,, –

საქართველოს ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული
შესყიდვის საშუალებით განხორციელების

შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .



23. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

საქართველოს განათლებისა და,,
მეცნიერების სამინისტროს მიერ სახელმწიფო

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის
საშუალებით განხორციელების შესახებ“

მომხსენებელი: ა  ჯეჯელავა.

. . .
24. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
კომპანია    ს,, „INTER RAO UES, PJSC“- ,

საქართველოში რეგისტრირებულ სს თელასსა„ “
და საქართველოს შორის არსებულ საარბიტრაჟო
დავასა და კომპანია   სა„GARDABANI HOLDINGS B.V.“-
და საქართველოს შორის არსებულ საარბიტრაჟო

დავასთან დაკავშირებით საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს მიერ

განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ”

მომხსენებელი: თ  წულუკიანი .

. . .
25. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს,,

სარგებლობაში არსებული ქონების
განკარგვასთან დაკავშირებული ზოგიერთი

ღონისძიებების შესახებ“

მომხსენებელი: ლ  იზორია .



. . .
26. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ,,

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით

განხორციელების შესახებ“

მომხსენებელი: ზ  ალავიძე.

. . .
27. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
რძის მწარმოებელი სასოფლო სამეურნეო„ -

კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს მთავრობის  წლის 2016 29
მარტის  დადგენილებაში ცვლილებისN150

შეტანის თაობაზე“

მომხსენებელი: ლ  .
დავითაშვილი

. . .
28. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების„

შესახებ  საქართველოს მთავრობის “ 2010
წლის  აგვისტოს  დადგენილებაში20 242№

ცვლილების შეტანის თაობაზე“



მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი.

. . .
29. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის,, ,

საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის
და საქართველოს ტერიტორიაზე

ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის
დამტკიცების შესახებ  საქართველოს მთავრობის“

 წლის  ივნისის  დადგენილებაში2016 9 №259
ცვლილების შეტანის თაობაზე”

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი.

. . .
30. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
სს  ზე  გაცემულ სასარგებლო,, „RMG Copper“-

წიაღისეულის ფერადი  კეთილშობილი  იშვიათი( , ,
მეტალები და ბარიტი  შესწავლა  მოპოვების) -

ლიცენზიაში ცვლილების შეტანასა და
დამატებითი სალიცენზიო პირობის

განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი .

. . .



31. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

სასარგებლოწიაღისეულის,,
(სილიკომანგანუმისქერქულინარჩენებისტექნ

ოგენურიდანაგროვი)

მოპოვებისლიცენზიისგაცემისათვისაუქციონი
ს

საწყისიფასისდადგენისადადამატებითისალი
ცენზიოპირობებისგანსაზღვრაზეთანხობისმიც

ემისშესახებ“

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი .

. . .
32. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
„შპს „კომპანიაბლექსიგრუპის“

სასარგებლოწიაღისეულისმოპოვებისლიცენზ
იისაგანგათავისუფლებისთაობაზე“

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი .

. . .
33. საიდუმლო


