
  

 

 

 
26 აპრილი, 2021  წელი 

 ორშაბათი, 11.00 საათი     

                               
 

დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„აჩინებულისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„აჯამურასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„სანესათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  



  

 

 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„ეკოკემიკა სერვის ჯგუფისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„არქევანისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 

16 სექტემბრის  №1909 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა 

და შპს „არქევანის“ საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„ნედლი რძისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 

12 ივლისის  №1441 განკარგულებაში ცვლილების  შეტანისა 

და შპს „ნედლი რძის“ საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ა(ა)იპ - ყვარლელ ჭავჭავაძეთა საგვარეულოსათვის სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო 

უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის  11 თებერვლის  N214 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „გუდაური რესორტის“, შპს „ჰოტელ გუდაური 

რესორტის“ და შპს „გუდაური ლოჯის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილისთვის 

განსაკუთრებული რეგულირების ზონის სტატუსის მინიჭების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქუტირის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე, სასარგებლო წიაღისეულის (მიწისქვეშა 

მტკნარი წყალი (კომუნალური და სოფლის 

წყალსადენებისათვის)) მოპოვების ლიცენზიის პირდაპირი 

წესით გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,ჩვეშურა ჰესი’’ ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფციის 

მოწონებისა და თანმდევი ღონისძიებების განხორციელების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ 

მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ მიერ გასაფორმებელი 

შეთანხმებების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,პირისათვის საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭების 

შესახებ” 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი 

. . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საერთო-

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების 

ასიგნებების დაზუსტების და საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების 

სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ 

ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით 

განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე” საქართველოს 

2019 წლის 30 დეკემბრის №2735 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიასა“ და ერთობლივ საწარმოს - CDM Smith Europe GmbH 

(ლიდერი) (გერმანია)/Saunders Group Ltd (წევრი) (საქართველო) 

შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ქარსელაძე 

. . . 



  

 

 

19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სახელმწიფო პროგრამის „განახლებული რეგიონები“ 

დამტკიცების შესახებ” 
 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდისათვის „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით გათვალისწინებულ 

შეზღუდვებზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ქარსელაძე 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების 2021-

2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ქარსელაძე 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს 

ეროვნული სააგენტოსათვის შავ ზღვაში თევზჭერის ლიცენზიის 

მოქმედების ვადის გაგრძელებისა და სალიცენზიო პირობების 

შეცვლის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N696 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 

 

 

 

 

. . . 



  

 

 

22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და 

შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 

11 აგვისტოს №421 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტისა და გადამამუშავებელი 

და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 

იანვრის №139 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე 

ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და 

ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 

31 დეკემბრის №413 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის − ფრინველის ხორცის 

მარკეტინგული მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 ივლისის №340 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 

. . . 
26. საიდუმლო 

 

 

 

 


