
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  19 აპრილი, 2018  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

     ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „კერამიკა ელ ტორენტესათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“      

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

      ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

კოოპერატივი „რკ კოლხური თაიგულისათვის“ იჯარის 

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”     

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

    „შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიისათვის“ 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების 

სასყიდლიანი აღნაგობის ფორმით გადაცემის თაობაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2011 წლის 7 ივნისის N1224 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის  თაობაზე“        

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე”          

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

     ,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ენ ელექტრიკს“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის 2015 წლის 9 მარტს დადებულ ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე”      

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს ,,ენგურჰესის’’ და შპს ,,ვარდნილჰესების კასკადის’’ მიერ 

განსახორციელებელი საქონლისა და მომსახურების 

შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების თაობაზე”        

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების  ლიცენზიის 

გაცემისათვის საწყისი სააუქციონო ფასის განსაზღვრის  

შესახებ“           

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

  ,,შპს „ანაგის“ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 

ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე“         

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ასკანგელ ჯგუფზე“  გაცემულ სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიაში ცვლილების 

შეტანისა და დამატებითი სალიცენზიო პირობების  

განსაზღვრის  თაობაზე“     

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „კურორტ ახტალაზე“ გაცემული  სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების  №00868 და №1004308 

ლიცენზიების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე 

თანხმობის გაცემის შესახებ“           

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 

კაპიტალის გაზრდის შესახებ”          

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

   ,,სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“        

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

     ,,თბილისისა და ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრების 

განვითარების თაობაზე წინადადებათა წარდგენის შესახებ 

მოწვევის მეორე ეტაპის პირობების მოწონების, საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის 

უფლებამოსილების მინიჭებისა და თბილისისა და ქუთაისის 

ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების შესახებ წარდგენილ 

წინადადებათა განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ”      

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

          ,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(45 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს საპატრიარქოსთვის საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“           

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის 2012 

წლის 11 მაისს ხელმოწერილი ფინანსური ხელშეკრულების 

“საქართველო აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალი - A“ და საქართველოსა და ევროპის 

საინვესტიციო ბანკს შორის 2013 წლის 28 ნოემბერს ხელმოწერილი 

ფინანსური ხელშეკრულების „საქართველო აღმოსავლეთ-

დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი - B“ ცვლილება N2-ს 

წერილ-შეთანხმების ხელმოწერის მიზნით საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“           

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

          ,,ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის  მაღალმთიანი 

დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 

სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად 

წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ“   

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

  „ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის 

პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 25 აპრილის N206 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“         

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  



  

 

 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ 

ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 1 ივნისის №1078 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

   ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“        

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  

30 დეკემბრის №671 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ 

მიერ სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური 

დანიშნულებით სარგებლობის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2012 წლის 31 აგვისტოს N1666 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“      

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

   ,,სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას 

დაქვემდებარებულ 14 ერთეულ მიწის ფართობზე, 

კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების 

მიზნით, ტყითსარგებლობის ვადის განსაზღვრის შესახებ“        

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

   ,,საჯარო სამართლის იურიდიულ პირის - გარემოს 

ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი 

თანხმობის მიცემის შესახებ“        

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

        ,,საგრანტო ხელშეკრულების პროექტების მოწონების 

თაობაზე“  

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი  

 
 


