
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             11 ოქტომბერი, 2017  წელი, ოთხშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების 

მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სათამაშო ბიზნესის 

მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ 

საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(7 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დეპოზიტების 

დაზღვევის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით 

ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „გაზკოსათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო 

უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა და 

მისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ალაზანი  

ენერჯისათვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

თანხმობის მიცემის  შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „გრანატის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  



  

 

 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ტოროს“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „AE-SGI Energy I”-ს საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ 

  

 

მომხსენებელი: გ. გახარია   

 
 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „დელტა ინტერნეიშენალისთვის“ საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის"  მიერ  სახელმწიფო ტყის ფონდით  

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის 

გაგრძელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი   

 


