
  

 

 

 
 

17.09.2020, ხუთშაბათი, 11.00 საათი     

                                

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 

2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირობებიანი 

აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა და მისთვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ 2016 წელს 

ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განთავსებული 

 250 000 000 აშშ დოლარის  ღირებულების ობლიგაციების რეფინანსირებისა 

და  დამატებითი კაპიტალური სესხის მოზიდვის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 ნოემბრის 

N2353 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 



  

 

 

. . . 
 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სს „აკად. ნოდარ ყიფშიძის სახელობის თერაპიის ეროვნული ცენტრი“-ს 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 1 ლარიანი ნომინალური ღირებულების 

1,103,372 ცალი აქციის (სახელმწიფო წილი კაპიტალში 100%) საჯარო 

აუქციონის (პირობებიანი) ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 14 იანვრის N1-

1/29 ბრძანებით განსაზღვრულისაგან განსხვავებული საპრივატიზებო 

პირობების დადგენის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 მაისის 

N1025 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „აკად. ნოდარ ყიფშიძის 

სახელობის თერაპიის ეროვნული ცენტრის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისიებათა განხორციელების შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების  ა(ა)იპ „სოფლის 

განვითარების სააგენტოსათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
 

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ერთობლივი საწარმო  ,,POLAT YOL & MAPA’’-ს  სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
 
 
 

7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის 

 



  

 

 

ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 

სექტემბრის №455 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი 

 

. . . 
 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
 

9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ 

ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 

თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

 

 

 


