
                      3საქართველოს მთავრობა  აგვისტო    წელი ხუთშაბათი   2017 , 10:00
საათი

დღის წესრიგი

1. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო,,
ფონდიდან საქართველოს  საგარეო საქმეთა

სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის
შესახებ“

მომხსენებელი: დ  ქუმსიშვილი    .

. . .
2. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოსფინანსთასამინისტროსმიერ,,

მარკეტინგულიმომსახურებების
სახელმწიფოშესყიდვისგამარტივებულიშესყი
დვის საშუალებითგანხორციელებისშესახებ“

მომხსენებელი: დ  ქუმსიშვილი .

. . .



3. საქართველოსმთავრობის განკარგულების პროექტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი,,

განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი
სსიპ  სახელმწიფო ქონების ეროვნული-

სააგენტოსათვის სახელმწიფოს საკუთრებაში
არსებული უძრავი ქონების შეზღუდული

პასუხისმგებლობის საზოგადოება ანაკლიის„
განვითარების კონსორციუმისათვის  აღნაგობის“

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”
საქართველოს მთავრობის  წლის  ივლისის2017 24

 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისN1540
თაობაზე“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .
4. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
ანაკლიაში შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი„

ნავსადგურის მშენებლობის  ოპერირებისა და,
გადაცემის  შესახებ  საქართველოს(BOT) “

მთავრობასა და შპს ანაკლიის განვითარების„
კონსორციუმს  შორის  წლის “ 2016 3

ოქტომბერს გაფორმებულ საინვესტიციო
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის

შესახებ  შეთანხმების პროექტის მოწონებისა“
და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების მინისტრის მოადგილისათვის -

ირმა ქავთარაძისთვის უფლებამოსილების
მინიჭების შესახებ“



მომხსენებელი: გ  გახარია.

. . .
5. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი,,
ნივთების შპს ფერეთა ჩაი სათვის იჯარის„ “-
უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის

შესახებ”

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .
6. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი,,

ნივთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით
პრივატიზების შესახებ“

(1)

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .
7. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი,,

ნივთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით
პრივატიზების შესახებ“

(2)

მომხსენებელი: გ  გახარია .



. . .
8. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი„

ქონების შპს აგრო თრეიდინგ ჯორჯიასათვის„ “
პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების

შესახებ  საქართველოს მთავრობის  წლის “ 2015 19
თებერვლის  განკარგულებაში ცვლილების№301

შეტანისა და შპს ნუტრიმაქსის  საქმიანობის„ “
ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა

განხორციელების თაობაზე“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .
9. საქართველოსმთავრობის 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: გ  გახარია .

. . .



10. საქართველოსმთავრობის დადგენილების
პროექტი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში  ბაკურიანის,, ,
სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის
ნაკვეთების განაშენიანების რეგულირების

გეგმის გეგმარებითი დავალების  დამტკიცების
შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .
11. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
სსიპ  საქართველოს ინოვაციების და,, -

ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ
დაფინანსებული ინოვაციური პროექტის

განხორციელების შედეგად ინტელექტუალური
საკუთრების უფლების კომერციალიზაციიდან

გამომგონებლის გარანტირებული წილის
დადგენისა და გაცემის წესის  ასევე, ,

სახელმწიფოს წილის დადგენის წესის
დამტკიცების შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია .



. . .
12. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ,,

გამოგონებაზე ან და სასარგებლო მოდელზე/
მიღებული პატენტიდან გამომდინარე

უფლების მიმართ საჯარო ინტერესის დაცვაზე
უფლებამოსილი სამთავრობო კომისიის

შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის
დამტკიცების შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია.

. . .
13. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
შპს ბლექ სი არენა ჯორჯიას  მიერ,, „ “

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული
შესყიდვის საშუალებით განხორციელების

შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .



14. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

,,საქართველოს მთავრობას და შპს აქუა,,
ენერჯი ჯორჯიას   შორის თბილისის ზღვის“ „

ჰესის  თაობაზე დასადები ურთიერთგაგების“
მემორანდუმის შესახებ”

მომხსენებელი: ი  ელოშვილი.

. . .
15. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მთავრობას  შპს ჰიდრო,, , „

დეველოპმენტ კომპანისა  და სს“
ელექტროენერგეტიკული სისტემის„

კომერციულ ოპერატორს  შორის  წლის “ 2016
 თებერვალს დადებული ურთიერთგაგების11

მემორანდუმის თაობაზე“

მომხსენებელი: ი  ელოშვილი .

. . .



16. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

საქართველოს მთავრობას  სს,, ,
ელექტროენერგეტიკული სისტემის„

კომერციულ ოპერატორსა  და სს ალიანს“ „
ენერჯის  შორის  წლის  ნოემბერს“ 2011 18

დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის
თაობაზე“

მომხსენებელი: ი  ელოშვილი .

. . .
17. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მთავრობას  შპს ბუგატო,, , „

ენერჯის  სს საქართველოს სახელმწიფო“, „
ელექტროსისტემას  სს გაერთიანებულ“, „

ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს  შპს“,
ენერგოტრანსსა  და სს„ “

ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ„
ოპერატორს  შორის  წლის“ 2017

  იანვარს დადებულ ურთიერთგაგების6
მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

მომხსენებელი: ი  ელოშვილი.

. . .



18. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

საქართველოს მთავრობას  სს,, ,
ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ„

ოპერატორს  შპს ქართულ საინვესტიციო ჯგუფი“, „
ენერგიასა  და შპს ხობი ს შორის დასადები“ „ 1“-

შეთანხმების თაობაზე“

მომხსენებელი: ი  ელოშვილი .

. . .
19. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი,,

გაზით მომარაგებისათვის საჭირო
ღონისძიებების შესახებ“

მომხსენებელი: ი  ელოშვილი   .

. . .
20. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს შრომის  ჯანმრთელობისა და,, ,

სოციალური დაცვის სამინისტროს  მიერ
სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან
დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის მიცემის

თაობაზე”



მომხსენებელი: დ  სერგეენკო    .

. . .
21. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
ტექნიკური რეგლამენტი  საცხოვრებელი,, -
სახლების და საზოგადოებრივი საჯარო/

დაწესებულებების შენობების სათავსებში და
ტერიტორიაზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების

შესახებ“

მომხსენებელი: დ  სერგეენკო .

. . .
22. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოსიუსტიციისსამინისტროსადაა(ა)

იპ  „სამოქალაქოგანვითარებისსააგენტოს“

შორისდასადებისაგრანტოხელშეკრულებისპრ
ოექტის  −

„ყოფილპატიმართაეკონომიკურიშესაძლებლ
ობებისგანვითარებისხელშეწყობა“ −

მოწონებისთაობაზე“

მომხსენებელი: თ  წულუკიანი.



. . .
23. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს შინაგან საქმეთა,,

სამინისტროს მიერ პიროვნების სახის
ამომცნობი ანალიტიკური პროგრამული

უზრუნველყოფისთვის განკუთვნილი
სასერვერო აპარატურის სახელმწიფო
შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის

საშუალებით განხორციელების შესახებ“

მომხსენებელი: გ  მღებრიშვილი.

. . .
24. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
,,საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს მმართველობის სფეროში
შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო

დაწესებულების  საქართველოს სასაზღვრო–
პოლიციის ბალანსზე რიცხული საფრენი
აპარატების სარემონტო მომსახურების,

აგრეგატების  საავიაციო ნაწილების, ,
სპეციალური სითხეების  საცხებ საპოხი და, -

სახარჯი მასალების სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით

განხორციელების შესახებ”



მომხსენებელი: გ  მღებრიშვილი.

. . .
25. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და,,

პრობაციის სამინისტროს მიერ
მედიამონიტორინგის მომსახურებისა და

საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული
შესყიდვის საშუალებით განხორციელების

შესახებ“

მომხსენებელი: კ  კახიშვილი.

. . .
26. საქართველოსმთავრობის დადგენილების პროექტი

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული„
პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი
ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და

მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის  წლის 2010

 დეკემბრის  დადგენილებაში  ცვლილების31 №430
შეტანის თაობაზე“

მომხსენებელი: ლ  .
დავითაშვილი

. . .



27. საქართველოსმთავრობის დადგენილების პროექტი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  სურსათის„ –
ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის

ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის  წლის  იანვრის2011 31

 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე№59 “

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 განკარგულების

პროექტი
,,შპს ენგური ის  სასარგებლო„ -2015“-

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან
გათავისუფლების თაობაზე”

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი.



. . .
30. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
შპს მშენებელი  ს სასარგებლო,, ,,Mix- “-

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისგან
გათავისუფლების შესახებ“

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი .

. . .
31. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
შპს გზების  სასარგებლო წიაღისეულის,, „ “

მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების
თაობაზე“

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი .

. . .
32. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
შპს კომპანია ბლექ სი გრუპის  სასარგებლო,, „ “

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან
გათავისუფლების თაობაზე“

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი.



. . .
33. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
შპს საქართველოს გაერთიანებული,, „

წყალმომარაგების კომპანიის  სასარგებლო“
წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან

გათავისუფლების თაობაზე“

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი .


