
 
     

 

    

      saqarTvelos mTavroba                                      

 

 
 

7  ნოემბერი, 2014  წელი  

პარასკევი, 9.00 საათი                                             

 

 

დღის წესრიგი 

 
 

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„აწარმოე საქართველოში’’ სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს ,,იტონგ კავკასუსისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

შპს ,,მეღვინეობა ხარებასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის  

12 სექტემბრის N376 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მთავრობასა და შპს “SOCAR Georgia 

Investments”-ს შორის 2012 წლის 18 სექტემბერს 

დადებულ „ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული 

ზონის (ყულევის თიზი) შექმნასთან დაკავშირებულ 

ურთიერთვალდებულებათა შესახებ“ ხელშეკრულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობასა და შპს “SOCAR Georgia Investments”-ს შორის 

დასადები შეთანხმების პროექტის მოწონების და 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრის, გიორგი კვირიკაშვილისათვის   

შეთანხმებაზე ხელის მოწერის უფლებამოსილების 

მინიჭების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს “SOCAR Georgia Investments”-ისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 30 მარტის 

№30/03/08 განკარგულებით განსაზღვრულისგან 

განსხვავებული პირობის დადგენის შესახებ“   

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

 



. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონების ბუნებრივი აირით მომარაგების 

უზრუნველყოფისა და შესაბამის დარგში ინვესტიციების 

მოზიდვის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 25 დეკემბრის N888 

განკარგულებით განსაზღვრულისაგან განსხვავებული 

საპრივატიზებო პირობების დადგენისა და შპს „ბლექ სი 

ინდასტრისა“ და შპს „შავი ზღვის ტერმინალის“ მიმართ 

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 

19 დეკემბრის N1988 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანისა და 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და შპს 

„სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის 2008 წლის 26 დეკემბერს დადებულ 

ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ - სახელმწიფო ქონების 

ეროვნულ სააგენტოსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის 

გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – სახელმწიფო 

ქონების  ეროვნული სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე 

თანხმობის მიცემის და საქართველოს ეკონომიკისა  და  

მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სსიპ ,,სახელმწიფო 

ქონების ეროვნულ სააგენტოს“ და შპს ,,უტას“  შორის 

გასაფორმებელი ქონების ურთიერთგადაცემის 

ხელშეკრულების და იპოთეკის თაობაზე შეთანხმების 

პროექტების მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

 

 

 

 



. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,მზის ელექტროენერგიის გამომუშავების სისტემის 

მეშვეობით სუფთა ენერგიის დანერგვის პროექტთან“ 

დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ 

ინფორმაციის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„კახეთის რეგიონის მოსახლეობის მიერ მოხმარებული 

ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის 

№25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების  

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ 

გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ 

გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 

 

 

 



 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) მიერ ქუთაისის 

წყალარინების სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის 

მშენებლობის დაფინანსების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების  

პროგრამის დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო    

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -  

ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა 

და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული  შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 

. . . 
16. საქართველოს კანონის  პროექტი 

„სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 

 

 

 

 

 



. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„2012 წლის სტიქიური უბედურების შედეგად 

დაზარალებული იმ სტუდენტების 2012-2013 სასწავლო წლის 

სწავლის საფასურის დაფინანსების პირობების განსაზღვრის 

შესახებ, რომლებიც ჩარიცხული არიან აკადემიური 

უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის, დიპლომირებული 

მედიკოსის/სტომატოლოგის, მაგისტრატურის 

აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე“  

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 დეკემბრის N478 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე  

. . . 
18. ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის მიერ 

ინიცირებულ კანონპროექტებზე 

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე 

 

 


