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      saqarTvelos mTavroba                                      

 

3 დეკემბერი, 2015  წელი  

ხუთშაბათი, 9.00 საათი                                            
 

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე", ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე", 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ 

გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და 

ვადების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე", ,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე", „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილენის შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ტ. ხეჩიკაშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ალტ ენერჯის“ შორის 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და სს “ჩალიკ ჯორჯია 

ვინდს” შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 
(1) 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და სს “ჩალიკ ჯორჯია 

ვინდს” შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე 
(2) 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და სს „საქართველოს 

ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“ შორის დასადები 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 



. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„კახეთის რეგიონის მოსახლეობის მიერ მოხმარებული 

ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 15 იანვრის №25 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 

კაპიტალის გაზრდის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 23 თებერვლის №335 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 

30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი    

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„კამარა ექსპრესისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„მედ პროჯექტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



 
. . . 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„საგურამო ენერჯისათვის” პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „მტკვარი ჰესის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 

 

 

 

 



. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს  „City M“ - სათვის სახელმწიფო ქონების პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 31 ივლისის 

N428 განკარგულებისაგან განსხვავებული პირობების 

დადგენისა და შპს „City M ”-ის საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 15 იანვრის 

N23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი    

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის ქონების მართვის სააგენტოს 2010 წლის 30 აგვისტოს 

პირობებით გამოცხადებულ აუქციონში გამარჯვების 

დამადასტურებელი N7-31-189 ოქმით (ხელშეკრულებით) 

განსაზღვრული პირობებისგან განსხვავებული პირობის 

დადგენისა და შპს „ველაჯიოსა“ და შპს „ველაჯიო 

დეველოპმენტის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი    

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„გურჯაანის რაიონში, სოფელ ბაკურციხეში მდებარე 

194700.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების: N1, 

N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10-ის (საერთო ფართი - 

3844.10 კვ.მ) ელექტრონული აუქციონის (პირობებიანი) 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“  საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 01 

სექტემბრის N1-1/1638 ბრძანებით განსაზღვრულისაგან 

განსხვავებული პირობების დადგენის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



 
. . . 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მეწარმეობის 

განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 24 ნოემბრის N2529 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით მიმდინარე 

„საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 1“-ის 

ფარგლებში (ქობულეთის შემოვლითი გზის პროექტი) ქ. 

თბილისის ახალი 4 ზოლიანი შემოვლითი გზის ტექნიკურ-

ეკონომიკური დასაბუთების და დეტალური პროექტის (მათ 

შორის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის და 

განსახლების სამოქმედო გეგმის) დაფინანსების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს (საქართველოს მთავრობა) და საფრანგეთის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ფინანსური  

პროტოკოლი“-თ განსაზღვრული მესტიის ხეობაში 

სათხილამურო საბაგიროების მოწყობის პროექტის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

 



. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სხვადასხვა რეგიონისთვის  მყარი ნარჩენების  

შეგროვებისთვის სპეციალური ტექნიკის (ნაგავმზიდები) და 

ნაგავშემკრები კონტეინერების შესაძენად  საჭირო ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის  განხორციელების და დაფინანსების  

მოზიდვის მიზნით ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკთან (EBRD) კონსულტაციების დაწყების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,იურიდიული პირის, ინდივიდუალური მეწარმის ან 

უცხო ქვეყნის საწარმოს ან არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის 

(წარმომადგენლობის, მუდმივი დაწესებულების) მიერ 

უცხოელი დამსაქმებლის შესახებ ინფორმაციისა და 

შრომითი მიგრაციის სფეროში განხორციელებული 

საქმიანობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია“-სთვის 

სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით 

სარგებლობის ვადის განსაზღვრისა და საქართველოს 

„წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეთა სახეობების 

ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
28. საიდუმლო  

 

 


