
  

 

 

 
 

11.02.2021, ხუთშაბათი, 11.00 საათი     

                                

 დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ „ბავშვი და გარემოსათვის“ სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ნივთის უსასყიდლო უზუფრუქტის 

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 
 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სითი 

ლოფტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ „ყვარლელ ჭავჭავაძეთა საგვარეულოსათვის“ სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო 

უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 
 



  

 

 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფ/პ 

სანდრო  შარაშიძისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„გასკო +-ისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ა(ა)იპ - საქართველოს ძალოსნობის ეროვნული 

ფედერაციისთვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2019 წლის 19 აპრილის №866 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანისა და ა(ა)იპ „საქართველოს ძალოსნობის 

ეროვნული ფედერაციის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 
 
 
 
 
 



  

 

 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „საფეხბურთო კლუბ საბურთალოსათვის“ სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის ფორმით გადაცემის 

თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“  საქართველოს 

მთავრობის 2011 წლის 1 მარტის №500 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ახალი ენერგიას“ შორის 

„ნოწარული 1 ჰესი“ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ 

დასადები ხელშეკრულების თაობაზე” 

 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ახალ ენერგიას“ შორის 

„ნოწარული 3 ჰესი“ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ 

დასადები ხელშეკრულების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „აჭარ ენერჯი-2007“-ს, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2011 წლის 1 ივლისს დადებული 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 
 



  

 

 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი 

გეგმის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად განსაზღვრული 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების 

და ამ საწარმოების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი 

საწარმოების მიერ ანგარიშგების წარდგენის ვადების განსაზღვრის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„2011-2012 წლებში აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხელახალი აკრედიტაციის ეტაპების განსაზღვრის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 7 სექტემბრის №1881 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ 

სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრსა  

და ევროკომისიის განათლების, აუდიოვიზუალური და 

კულტურის აღმასრულებელ სააგენტოს შორის 

გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულების პროექტის 

მოწონების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 



  

 

 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს მელიორაციისათვის” თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
16. საიდუმლო  

 

 

 


