
 

   

      

 

      saqarTvelos mTavroba                                      

 

 19 ოქტომბერი, 2016  წელი  

ოთხშაბათი, 9.00 საათი                                            
 

 
 

დღის წესრიგი 

 
 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სააქციო საზოგადოება „AE-SGI Energy I”-სათვის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„ინტერპლასტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ.ქუმსიშვილი 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო  საკუთრებაში არსებული  უძრავი  ქონების  

ფიზიკური პირი პავლე დოლინსკისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„მარსისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 

27 ნოემბრის N2548 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს  „City M“ - სათვის სახელმწიფო ქონების პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2006 წლის 31 ივლისის №428 განკარგულებისაგან 

განსხვავებული პირობების დადგენისა და შპს „City M ”-ის 

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 

15 იანვრის №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 

საქართველოს რაგბის კავშირისათვის სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლო აღნაგობის 

ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 1 სექტემბრის N1151 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და ა(ა)იპ 

„საქართველოს რაგბის კავშირის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად 

რიგ ღონისძიებათა განხორციელების  შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 



 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - საქართველოს რაგბის 

კავშირისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“  საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 22 დეკემბრის 

N934 განკარგულებით განსაზღვრულისაგან განსხვავებული 

საპრივატიზებო პირობის დადგენისა და ა(ა)იპ - საქართველოს 

რაგბის კავშირის საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 13 აგვისტოს N1733 განკარგულებაში 

ცვლილებების  შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში 

2005 წლის 28 ივლისს ობიექტის პრივატიზების მიზნით 

გამართული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 

29.07.2005 წლის N1-1/888 ბრძანებით დადგენილი 

საპრივატიზებო პირობებისაგან განსხვავებული პირობების 

დადგენის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 

პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 

24 მარტის N57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

 



 
. . . 

11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საფეხმავლო ბილიკების გეგმარებისა და მონიშვნის 

შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“  დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ფშავი ჰიდროს“ 

შორის 2015 წლის 16 ნოემბერს დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჰაიდროკორპს“ და შპს 

„ხრამის კასკადს“ შორის დასადები შეთანხმების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(6 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ზოგიერთი ღონისძიების გატარების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 3 აგვისტოს  N1585 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  



. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატისათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

შემოსავლების სამსახურის მიერ კომპანია Bureau Van Dijk 

Editions Electroniques S.A.-გან მონაცემთა ბაზა „Amadeus“-

ით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და ერთობლივ 

საწარმოს - შპს „Company Black Sea Group“ და შპს „Vahagn & 

Samvel“-თან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის 

მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 
 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ 

პირთათვის მერქნული რესურსის პირდაპირი მიყიდვის 

წესით გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 



 
. . . 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,შპს „მარაბდა - კარწახის რკინიგზა“-ს სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე“ 
(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ  – ეროვნული სატყეო სააგენტოსათვის  

სახელმწიფო ტყის ფონდით  სპეციალური 

დანიშნულებით სარგებლობის ვადის განსაზღვრის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

                   . . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ – საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის 

სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჩუბინიძე 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ -ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 

მიერ ზოგიერთი ღონისძიებების გატარების თაობაზე" 

 

 

მომხსენებელი: ნ. კვეზერელი 

 

 

 
 

 


