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      saqarTvelos mTavroba                                      

 

9  ნოემბერი, 2015  წელი  

ორშაბათი, 9.00 საათი                                            
 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,თ.გ“-სათვის  

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

ფიზიკური პირებისათვის  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

„საქართველოს  მეფუტკრეთა კავშირისათვის” სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი  ქონების   უსასყიდლო 

უზუფრუქტის უფლებით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი 

ქონების  სააქციო საზოგადოება  „თელასისათვის“  

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს ,,საქართველოს რკინიგზის’’ თბილისი-ბათუმის 

(მახინჯაური) მაგისტრალური ხაზის მოდერნიზაციის 

პროექტის ფარგლებში შემავალი ,,ხაშური-ხარაგაული-

ზესტაფონის მონაკვეთზე’’ სამშენებლო 

სამართალდარღვევისთვის დაკისრებული 

ჯარიმებისაგან გათავისუფლების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,სპორტ-ბიზნესი’’-ს სამშენებლო 

სამართალდარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

 



. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ა(ა)იპ - სარეაბილიტაციო და სოციალური ადაპტაციის 

ცენტრ „აისისათვის“ სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის  №167 

განკარგულებაში ცვლილების  შეტანისა და ა(ა)იპ - 

სარეაბილიტაციო და სოციალური ადაპტაციის ცენტრ 

„აისის“  საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „კალა ინვესტის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

  „ქ. თბილისში, კოსტავას/ბოცვაძის ქ. №41/2-ში მდებარე შენობა-

ნაგებობების და მათზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთის შპს „ჯორჯიან 

ფროპერთისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 3 ოქტომბრის N574 

განკარგულებისაგან განსხვავებული პირობების დადგენის, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სისტემაში შემავალ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა 

და შპს „გრანატს“ შორის გასაფორმებელი, საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროსა და შპს „ჯორჯიან ფროპერთის“  შორის 

2007 წლის 15 იანვარს დადებული უძრავი ქონების ნასყიდობის 

ხელშეკრულებაში განსახორციელებელი ცვლილების ხელშეკრულების 

პროექტისა და საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ - 

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს, შპს „ჯორჯიან 

ფროპერთისა“ და შპს „გრანატს“ შორის გასაფორმებელი შეთანხმების 

პროექტის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 



. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „უსასრულო ენერგიას“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ჯჯპ„-ს შორის დასადები 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“   

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და სს „ალიანს ენერჯი“-ს 

შორის 2011 წლის 18 ნოემბერს დადებულ ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„Clean Energy As“-ს მიერ წარმოდგენილი საბანკო  

გარანტიის ჩანაცვლების თაობაზე”   

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

     „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან  თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  

6 ოქტომბრის N2091 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  



. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონის განაღმვის 

სამუშაოების ჩატარების მიზნით განსახორციელებელი 

ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური      

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა 

განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის N245 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის 

განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ” 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის N520 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და 

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში 

საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული 

მომსახურების ვადების, ამ მომსახურებისათვის დაწესებული 

საფასურების ოდენობების და საფასურის გადახდის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 

29 დეკემბრის №508 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 



. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელზე 

საქართველოს საიმიგრაციო ვიზის გაცემისათვის  და  D3 და 

D5 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზების მოქმედების ვადის 

გაგრძელებისთვის დაწესებული საფასურების ოდენობების 

და საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2015 წლის მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის 

რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია   

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შეღავათიანი აგროკრედიტის  ქვეკომპონენტის 

„მანდარინის შემსყიდველი ან/და გადამამუშავებელი 

საწარმოების“ თანადაფინანსების სპეციალური 

პირობების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია   

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) 

მაქსიმალურად დასაშვები ზღვარის  შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია  



. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სურსათის  მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია  

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტყითსარგებლობის  წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი       

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის - ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული 

ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №13 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი     

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

  ,,შპს „RMG Gold“-ისათვის სახელმწიფო ტყის ფონდით 

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის 

განსაზღვრის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 29 იანვრის №89 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „სუფთა წყალი“-ზე გაცემულ სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი   



. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს  2015 წლის 

ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის 

შეთანხმების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 

ივლისის N1559 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი  

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2017 წლის 25 დეკემბრისათვის სრულიად საქართველოს 

კათალიკოს-პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის 

მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის 

მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის 

აღსაყდრების 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების 

სრულფასოვნად და მაღალი სტანდარტებით ჩასატარებლად, ქ. 

თბილისში, მახათას მთაზე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის 

სახელობის ტაძრისა და სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობის 

მიზნით, საქონლის, მომსხურებისა და სამუშაოების 

გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია 

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია 

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სამკერდე ნიშნის ,,საქართველოს ომისა და სამხედრო 

ძალების ვეტერანი“ აღწერილობის და დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. შიხიაშვილი    



 
. . . 

35. საიდუმლო  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


