
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  14 მარტი, 2018  წელი ოთხშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ჯეომეტალისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „ბუნებრივი აირისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „არეასათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  „გიორგი 

2017“-სათვის  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირებისათვის  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირის, ნინო კირცხალიასათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„მტკვარი ჰესისათვის” აღნაგობის უფლებით გადაცემის 

თაობაზე თანხმობის მიცემის და პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2009 წლის 14 დეკემბრის №891 განკარგულებით 

განსაზღვრულისაგან განსხვავებული პირობების დადგენისა და 

ფ/პ ლაშა პაპაშვილის საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის №1044 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს  

„ხორცპროდუქტების ქარხანა - ვაკისათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 16 აგვისტოს N1672 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანისა და შპს „ხორცპროდუქტების ქარხანა - 

ვაკის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგი ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების  

„რკ განძა+”-სათვის იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

,,რკ ულეველასათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„ხელედულა ენერჯისათვის“ იჯარის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



  

 

 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი  საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის  სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების  შეზღუდული პასუხისმგებლობის  საზოგადოება  

„არძანისათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ”  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 

აპრილის N827 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,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” 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს ,,გორი სოლარს“ შორის 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯონოული 2“-სა და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის „ჯონოული 2 ჰესის“ შესახებ დასადები 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

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

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ 

სისტემა საქრუსენერგოსა“ და შპს „ენერგოტრანსს“ შორის 2016 

წლის 21 ოქტომბერს დადებული ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „როიალ ბილდინგ ჯორჯიას“, 

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2016 წლის 21 ოქტომბერს 

დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში 

განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სახელმწიფოს და შპს „ვესტ გალფ 

პეტროლიუმის საინჟინრო კომპანიის“ და შპს „ჩაინა ნიუსტარ 

ენერჯი კომპანის“ შემადგენლობით შექმნილ კონსორციუმს 

შორის V სახელშეკრულებო ფართობზე და საქართველოს 

სახელმწიფოს და შპს „ჯორჯია ქოალიშინ ენერჯი ლიმითიდ 

კომპანის“ და შპს „ჩაინა ნიუსტარ ენერჯი კომპანის“ 

შემადგენლობით შექმნილ კონსორციუმს შორის VIA და VIB 

სახელშეკრულებო ფართობებზე გასაფორმებელი 

პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების  

მოწონების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,XIM სალიცენზიო ბლოკზე 2013 წლის 27 მაისს 

გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,XIN სალიცენზიო ბლოკზე 2013 წლის 27 მაისს 

გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სახელმწიფოს და „ჯორჯია ოილ ენდ გეზ 

ლიმიტედი“-სა და „ჯორჯია ნიუ ვენჩერს ინქ.“-ს  შორის 

XIF სახელშეკრულებო ფართობზე გასაფორმებელი 

პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების  

მოწონების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 

25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის 

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის  

23 ივნისის N274 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . .  
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის 

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 



  

 

 

27. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,დუშეთის მუნიციპალიტეტში, გუდაურის სარეკრეაციო 

ტერიტორიაზე, მდებარე მიწის ნაკვეთების - (მიწის 

(უძრავი ქონების) s/k - 71.62.58.546;71.62.58.547; 
71.62.58.548; 71.62.58.549; 71.62.58.550; 71.62.47.545; 

71.62.58.405; 71.62.58.406; 71.62.58.407) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

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

მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 

29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) მიერ სს 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- სთვის 

სესხის გაცემის შესახებ” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ  

საკონსულტაციო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულებისათვის − საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტისათვის გამარტივებულ 

შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისათვის - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის 

მის სარგებლობაში არსებული მოძრავი ქონების 

უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე, თხოვების ფორმით 

სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

34. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

„დანერგე მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 თებერვლის 

№56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
35. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მეფუტკრეობის უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 7 

ივლისის N326 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
36. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 

წლის 8 მაისის №171 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 

 


