
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                5 ოქტომბერი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 15:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

 „საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(26 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
 

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისათვის წინასწარი 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„ჰერბიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის  

იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სსიპ „სახელმწიფო ქონების 

ეროვნულ სააგენტოს“, შპს „მთის კურორტების განვითარების 

კომპანიასა“ და შპს „ახალ მიტარბს“ შორის 2015 წლის 28 

ივლისს გაფორმებული თანამშრომლობის შესახებ 

მემორანდუმის ფარგლებში შპს „მთის კურორტების 

განვითარების კომპანიის“ მიერ რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა 

და შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ 

კორპორაციასა“ და შპს ,,სიპაუერს“  შორის 2015 წლის 

 23 ოქტომბერს დადებულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით 

დამატებითი შეთანხმების პროექტის მოწონების  

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,SAP ERP ინფორმაციული სისტემის სრულყოფილად 

დანერგვისათვის მომსახურების გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით  შესყიდვის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „დელტა ინტერნეიშენალისთვის“ საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სს „GOGC Trading SA”-ის მიერ საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „რაჭაენერჯის“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, 

შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის „სორგითი 1 

ჰესის“ შესახებ დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „რაჭაენერჯის“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, 

შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის „სორგითი 2 

ჰესის“ შესახებ დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„მაჟიეთი ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს 

„ენთელს“  შორის დასადები შეთანხმებისა და  საქართველოს 

მთავრობას, შპს „ენთელს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ 

სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საკაურა ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს 

„ენთელს“  შორის დასადები შეთანხმებისა და  საქართველოს 

მთავრობას, შპს „ენთელს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა 

საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ“ 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ღები ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს 

„ენთელს“  შორის დასადები შეთანხმებისა და  საქართველოს 

მთავრობას, შპს „ენთელს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ 

სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

 
 
 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ღერე ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს 

„ენთელს“  შორის დასადები შეთანხმებისა და  საქართველოს 

მთავრობას, შპს „ენთელს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ 

სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ჭიორა ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს 

„ენთელს“  შორის დასადები შეთანხმებისა და  საქართველოს 

მთავრობას, შპს „ენთელს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ 

სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„უძილაურთა ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და 

შპს „უძილაურთა ჰესს“ შორის დასადები შეთანხმებისა და  

საქართველოს მთავრობას, შპს „უძილაურთა ჰესს“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯჯპ“-ს, სს „საქართველოს 

სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ 

ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ 

და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  



  

 

 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ 

ფაუერს“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „აად-ს“  შორის 

დასადები შეთანხმებისა და  საქართველოს მთავრობას, შპს 

„აად-ს“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ზესტაფონის ქარის 

ელექტროსადგურს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

 
 
 
 

. . . 



  

 

 

26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „გალტ ენდ თაგარტს“, სს 

„ზოტი ჰიდროს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული 

სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსს“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის 2015 წლის 25 დეკემბერს დადებული ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ 

კომპანის“ შორის 2012 წლის 23 იანვარს დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჰიდრო ენერჯის“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2016 წლის 7 ოქტომბერს 

დადებულ  ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 



  

 

 

29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და შპს „ჰიდროენერჯის“ 

შორის 2015 წლის 15 აგვისტოს დადებულ ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის 

ხელშეწყობის 2017-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიის და 

მისი განხორციელების 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით 

გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის 

მომზადების წესების შემუშავების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი  

. . . 



  

 

 

33. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების 

შემუშავების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი  

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ანაკლიაში შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის 

მშენებლობის, ოპერირებისა და გადაცემის (BOT) შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობასა და შპს „ანაკლიის განვითარების 

კონსორციუმს“ შორის 2016 წლის 3 ოქტომბერს გაფორმებული 

საინვესტიციო ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

საქართველოს მთავრობის ვალდებულებების შესრულების 

მიზნით განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე  

. . . 
35. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

36. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „გადაარჩინე ტყისთვის“ სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის ფონდის 

ტერიტორიაზე  ტყის მოვლის ღონისძიებების შედეგად 

მოპოვებული მერქნული რესურსის საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
37. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,რალი - კონტინენტალი“- ს სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიისგან გათავისუფლების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
 

. . . 
38. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისში, მახათას მთაზე მშენებარე ივერიის 

ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის 

გარშემოსავლელი რკინაბეტონის ფილის მოწყობის  

სამშენებლო სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
39. საიდუმლო 

 

 

 

 


