
 
     

 

    

      saqarTvelos mTavroba                                      

 

10  დეკემბერი, 2014  წელი  

ოთხშაბათი, 9.00 საათი                                             
 

 

 

დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო ბაჟის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

და  „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი    

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,ადმინისტრაციული სახდელისაგან გათავისუფლების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი    

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე  

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2011 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობის სახელმწიფო 

კომპანიას“ შორის დადებულ მემორანდუმში  და 2011 წლის 

23 დეკემბერს შპს „სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტს“ და  სს 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ შორის 

დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯიას“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგი ღონისძიებების განხორციელების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო ქონების შპს „უნიმედი სამცხისათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“  საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის  

29 აგვისტოს N29/08/05 განკარგულებით 

განსაზღვრულისგან განსხვავებული პირობების 

დადგენისა და შპს „უნიმედი სამცხეს“  საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი   

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შპს 

„სოკარ ჯორჯია გაზისათვის” პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

+ 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

 



. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

სააქციო საზოგადოება  „საქორგგაზისათვის“  პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”  საქართველოს  

პრეზიდენტის  2013  წლის  15 ნოემბრის  N15/11/03  

განკარგულებით განსაზღვრულისაგან განსხვავებული 

საპრივატიზებო პირობის დადგენისა და სააქციო 

საზოგადოება „საქორგგაზის“  საქმიანობის ხელშესაწყობად 

რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 31 ოქტომბრის N1960 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის   

„საერთაშორისო ასოციაცია  ქალი და ბიზნესისათვის“ 

უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი  სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის სახელმწიფოს 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალთა 

საქველმოქმედო ფონდ ვიქტორიასათვის’’ იჯარის 

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

 

 

 
. . . 



11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი  

„კახეთი-იონისათვის“  უძრავი ქონების უსასყიდლო  

უზუფრუქტის  უფლებით  გადაცემაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს  „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“  მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელებისა და შპს  „საქართველოს 

აეროპორტების გაერთიანებასა“   და „UBM INFORMATION 

LIMITED (T/A ROUTES)“-ს შორის  გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების პროექტის მოწონების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს  სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 
(1) 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს  სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 
(2) 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

 
. . . 



15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი     

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(49 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის 

დაფინანსებით მიმდინარე „ჯვარი ხორგა 

ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტის“ 

განხორციელებისას ეკონომიის შედეგად მიღებული 

საკრედიტო რესურსის გამოყენების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის 2010 

წლის 28 დეკემბერს ხელმოწერილ ფინანსურ 

ხელშეკრულებაში „(საქართველო - ვარდნილის და ენგურის 

ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი)“ 

ცვლილებების შეტანის შესახებ წერილი-შეთანხმების 

ხელმოწერის მიზნით საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

 
. . . 



19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის ,,ეკონომიკური და 

ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“ 2013 წლის  

16 დეკემბერს გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში 

გამოყოფილი 30 მილიონი იუანის გამოყენებისა და 

გრანტის მიმღები ორგანოს განსაზღვრის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიმართ შპს 

„ენერგოტრანსი“-ს ფინანსური ვალდებულებების 

შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი   

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
(1) 

 

 

მომხსენებელი: თ. ბერუჩაშვილი 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
(2) 

 

 

მომხსენებელი: თ. ბერუჩაშვილი     

 
. . . 



24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის“ 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 27 იანვრის N116 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 
(1) 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 
(2) 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანიის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. შავლიაშვილი  

 

 
. . . 



28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. შავლიაშვილი 

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ფერი“-ს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 

ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი:  ე. ხოკრიშვილი  

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა 

და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების 

ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 

10 იანვრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი  

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და 

განათლების ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი   

 

 

 
. . . 



32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი 

პირების დახმარების მიზნით გასატარებელი 

გადაუდებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 24 ოქტომბრის №1918 

განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია    

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის „ტექნოლოგიური 

განვითარების ფონდის“ მიერ განსახორციელებელი 

ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია    

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე 

სახელმწიფო ტყის ფონდის კუთვნილი ფართობების (8106.9 

ჰა) სახელმწიფო ტყის ფონდიდან ამორიცხვის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N1070 

განკარგულებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე მწვანე 

ნარგავებისათვის მერქნული რესურსებით 

სარგებლობისათვის მოსაკრებლის კატეგორიის განსაზღვრის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია   

 

 

 

 


