
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

892/3-113/22
02-02-2022

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს 
მამუკა წოწერიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე. 
ქალაქ ზუგდიდში თამარ მეფის ქუჩა N8-ში არსებული საცხოვრებელი კორპუსი სასწრაფოდ 
საჭიროებს გადახურვას. ასევე, მოსაწესრიგებელია გარე და შიდა ინფრასტრუქტურა.  
გთხოვთ, სასწრაფოდ შემჭიდროვებულ ვადებში მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება და 
მოგვაწოდოთ ინფორმაცია  როდის შეძლებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 
აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტას. 

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	24-2422047135
თარიღი:	16/02/2022
პინი:	2609

	

ქალბატონო	ანა,

ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 მიმდინარე	 წლის	 2	 თებერვალს	 შემოსულ
N892/3-113/22	 წერილთან	 დაკავშირებით	 (რომელიც	 ეხება	 ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის	ქალაქ	ზუგდიდის	კოლხეთის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	თამარ
მეფის	ქ.	N8-ში	მდებარე	მრავალბინიანი	საცხოვრებელი	სახლის	სახურავის,	შიდა	და
გარე	 ინფრასტრუქტურის	 რეაბილიტაციას)	 გაცნობებთ,	 რომ	 პირველ	 ეტაპზე	 უნდა
განხორციელდეს	 მრავალბინიანი	 საცხოვრებელი	 სახლის	 რეაბილიტაციისათვის
საჭირო	 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო	 დოკუმენტაციის	 მომზადება	 და	 შემდეგ
სამშენებლო	სამუშაოების	განხორციელება.

თქვენ	 მიერ	 დასახელებული	 პრობლემის	 მოგვარება	 დაიგეგმება	 ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტის	შესაბამის	ორგანიზაციულ	კოდში	სათანადო	სახსრების
მობილიზების	 შემთხვევაში,	 ასევე	 საკითხი	 შესაძლებელია	 განხილულ	 იქნას
ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 არსებულ	 ბინათმესაკუთრეთა	 ამხანაგობის
განითარების	ხელშეწყობის	პროგრამის	ფარგლებში,	დადგენილი	წესის	შესაბამისად.

პატივისცემით,

მამუკა	წოწერია

ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=24-2422047135&pin=2609


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

894/3-113/22
02-02-2022

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს 
მამუკა წოწერიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე. 
ქალაქ ზუგდიდში ერეკლე მეორეს და ფურცელაძის  ქუჩების შიდა გზები და სანიაღვრე 
არხები  საჭიროებს მოწესრიგებას.  დაზიანებულია გარე განათება და ასევე მოსახლეობის 
თხოვნა საფეხბურთო მინი სტადიონის მოწყობა. გთხოვთ, სასწრაფოდ შემჭიდროვებულ 
ვადებში მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება და მოგვაწოდოთ ინფორმაცია როდის შეძლებს 
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტას.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	24-2422047137
თარიღი:	16/02/2022
პინი:	9211

	

ქალბატონო	ანა,

ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 მიმდინარე	 წლის	 2	 თებერვალს	 შემოსულ
N894/3-113/22	 წერილთან	 დაკავშირებით	 (რომელიც	 ეხება	 ქ.	 ზუგდიდში	 ერეკლე
მეორე	 და	 ფურცელაძის	 ქუჩებზე	 საავტომობილო	 გზისა	 და	 სანიაღვრე	 არხების
რეაბილიტაციას)	 გაცნობებთ,	 რომ	 პირველ	 ეტაპზე	 უნდა	 განხორციელდეს
საავტომობილო	 გზის	 და	 სანიაღვრე	 არხების	 რეაბილიტაციისათვის	 საჭირო
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო	დოკუმენტაციის	მომზადება	და	შემდეგ	სამშენებლო
სამუშაოების	განხორციელება.

თქვენ	 მიერ	 დასახელებული	 პრობლემის	 მოგვარება	 დაიგეგმება	 ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტის	შესაბამის	ორგანიზაციულ	კოდში	სათანადო	სახსრების
მობილიზების	 შემთხვევაში,	 ასევე	 საკითხი	 შესაძლებელია	 დაისვას	 საქართველოს
რეგიონული	განვითარების	და	ინფრასტრუქტურის	სამინისტროს	წინაშე.

პატივისცემით,

მამუკა	წოწერია

ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=24-2422047137&pin=9211


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

896/3-113/22
02-02-2022

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს 
მამუკა წოწერიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე. 
ქალაქ ზუგდიდში გოჩა ჯიქიას, დავით ჯიქიას და პაიჭაძის ქუჩები საჭიროებს სანიაღვრე 
არხების მოწესრიგებას და მოასფალტებას.
გთხოვთ, სასწრაფოდ შემჭიდროვებულ ვადებში მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება და 
მოგვაწოდოთ ინფორმაცია როდის შეძლებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 
აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტას. 

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	24-2422047133
თარიღი:	16/02/2022
პინი:	7583

	

ქალბატონო	ანა,

ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 მიმდინარე	 წლის	 2	 თებერვალს	 შემოსულ
N896/3-113/22	წერილთან	დაკავშირებით	(რომელიც	ეხება	ქ.	ზუგდიდში	გოჩა	ჯიქიას,
დავით	 ჯიქიას	 და	 პაიჭაძის	 ქუჩებზე	 საავტომობილო	 გზისა	 და	 სანიაღვრე	 არხების
რეაბილიტაციას)	 გაცნობებთ,	 რომ	 პირველ	 ეტაპზე	 უნდა	 განხორციელდეს
საავტომობილო	 გზის	 და	 სანიაღვრე	 არხების	 რეაბილიტაციისათვის	 საჭირო
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო	დოკუმენტაციის	მომზადება	და	შემდეგ	სამშენებლო
სამუშაოების	განხორციელება.

თქვენ	 მიერ	 დასახელებული	 პრობლემის	 მოგვარება	 დაიგეგმება	 ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტის	შესაბამის	ორგანიზაციულ	კოდში	სათანადო	სახსრების
მობილიზების	 შემთხვევაში,	 ასევე	 საკითხი	 შესაძლებელია	 დაისვას	 საქართველოს
რეგიონული	განვითარების	და	ინფრასტრუქტურის	სამინისტროს	წინაშე.

პატივისცემით,

მამუკა	წოწერია

ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=24-2422047133&pin=7583

