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      saqarTvelos mTavroba                                      

 

6  ოქტომბერი, 2015  წელი  

სამშაბათი, 9.00 საათი                                            
 

 

დღის წესრიგი  
 
 

 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „საქართველოს 

სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, შპს „ქართლის ქარის 

ელექტროსადგურსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჰიდრო ენერგო 

კორპორაციას“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“   

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „გლობალ ენერჯის“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ საქონლისა 

და მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე   

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„ჯეოპოლისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „გლოლასთვის“ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ნივთების იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საკიშორესათვის“ სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ნივთების იჯარის უფლებით გადაცემის 

თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 



 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული შპს „აკად. ბ. 

ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის“ 95%-იანი წილის შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის  საზოგადოება  “ბ&ნ”-სათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების  შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ზაზა ფაჩულიას კალათბურთის აკადემიისათვის“ 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო ქონების შპს „ოლიმპიური სახლისათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 24 დეკემბრის N942 

განკარგულებით განსაზღვრულისაგან განსხვავებული 

საპრივატიზებო პირობის დადგენისა და შპს „ოლიმპიური 

სახლის“  საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს სტანდარტის სსტ 80 : 2015 „წყალი 

ნატურალური მინერალური „ლიკანი“.  ტექნიკური 

პირობები“  საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქმედოდ 

დაშვების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 



. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ მიერ 

ხულოს მუნიციპალიტეტში მდებარე სამთო-სათხილამურო 

კურორტ გოდერძიზე მდებარე სათხილამურო ტრასების 

მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით  

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების 

კომპანიისთვის“ საქონლისა და მომსახურების 

შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(39 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) მიერ  

„ევროპის მიკროსაფინანსო ფონდი სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ევროპა’’ - სთვის (European Microfinance 

Fund for Southeast Europe) სესხის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ სს „ბანკი 

რესპუბლიკა’’ - სთვის სესხის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 



. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2013 წლის 13 დეკემბერს „საქართველოს 

ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა“-

სთან დაკავშირებით გერმანიის რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკსა (KfW) და საქართველოს (რომელიც 

წარმოდგენილია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროთი)  

შორის გაფორმებულ სასესხო ხელშეკრულებაში” 

ცვლილებების შეტანის შესახებ  ხელშეკრულების  

ხელმოწერის მიზნით საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის 

სახელმწიფო საზღვრის სადახლო-ბაგრატაშენის 

სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის 

მშენებლობისთვის საჭირო დაფინანსების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის მხრიდან შიდსთან, 

ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური 

ფონდისათვის დონაციის (შემოწირულების) მიზნით 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს მიერ  შპს ,,ქ. რუსთავის  №1 

დიაგნოსტიკური  ცენტრისათვის“ მოძრავი ქონების 

უსასყიდლოდ, დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  



. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ 

ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

 



 
 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,გეოგრაფიული ობიექტისათვის სახელწოდების 

გადარქმევის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შეღავათიანი აგროკრედიტის და სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების 

თანადაფინანსების ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის 

№139 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია   

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული 

პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი 

ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის 

წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 

წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს 2015-2019 წლების ინტეგრირებული 

ბირთვული დაცულობის მხარდაჭერის გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
 
 



 
. . . 

30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის (მადანგამოვლინება) შესწავლა-

მოპოვების ლიცენზიების გაცემისათვის მოთხოვნების 

დადგენის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი    

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,ყვარელი დურუჯი 2015-ის“  სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისგან 

გათავისუფლების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

 
 
 
 

 

 


