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ისნის  რაიონის გამგებელს

ბატონ  კახა ლაბუჩიძეს

ბატონო  კახა,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

წერილის	ნომერი:	36-0121235286
თარიღი:	23/08/2021
პინი:	0821

	

საქართველოს	პარლამენტის	თავმჯდომარის	მოადგილეს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ისნის	 რაიონის	 გამგეობაში	 2021	 წლის	 17
აგვისტოს	 შემოსული	 თქვენი	 N02-01212292060-36	 წერილის	 პასუხად	 გაცნობებთ,
რომ	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 რაიონული	 გამგეობები	 ახორციელებენ
სოციალურ	 პროგრამას,	 რომელიც	 ითვალისწინებს	 დანგრეული	 და	 საცხოვრებლად
გამოუსადეგარი	 სახლების	 მაცხოვრებლების,	 რომელთაც	 არ	 გააჩნიათ	 სხვა
საცხოვრისი	 და	 თავად	 ვერ	 უზრუნველყოფენ	 ბინის	 ქირის	 გადახდას,	 ასევე
გამონაკლისის	 სახით,	 (დადგენილების	 მე-9	 მუხლის	 საფუძველზე)	 სოციალურად
დაუცველი,	 განსაკუთრებით	 უმწეო	 მდგომარეობაში	 მყოფი	 (მრავალშვილიშნი,შშმ
პირი	 და	 ა.შ.)მოქალაქეებისათვის,	 რომელთაც	 მძიმე	 სოციალური	 მდგომარეობის
გამო	 დაკარგეს	 საცხოვრებელი	 ფართი,	 ბინის	 ქირის	 საკომპენსაციო	 თანხით
უზრუნველყოფას.	 პროგრამა	 ხორციელდება	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	29.12.2020	წლის	N72-138	დადგენილებების	შესაბამისად.

ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ისნის	 რაიონის	 გამგეობა,	 2021	 წლის	 19
აგვისტოს	მდგომარეობით,	ბინის	ქირის	საკომპენსაციო	თანხით	უზრუნველყოფს	220
ოჯახს,	 მათ	 შორის	 ავარიული,	 დანგრეული	 და	 საცხოვრებლად	 გამოუსადეგარი
ფართის	 მესაკუთრეა	 62	 ოჯახი,	 ხოლო	 სოციალურურად	 დაუცველი	 უსახლკაროდ
დარჩენილი	158	ოჯახი	(იხ.	დანართი	1).

ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 29.12.2020	 წლის	 N72-138
დადგენილებების	 შესაბამისად	 ქირის	 საკომპენსაციო	 თანხის	 დანიშვნის
მაქსიმალური	ვადაა	მიმდინარე	საბიუჯეტო	წლის	31	დეკემბერი,	თუ	არ	გამოვლინდა
კომპენსაციის	 შეწყვეტის	 საფუძველი	 (უძრავ	 ქონებაზე	 საკუთრების	 უფლების
წარმოშობა,	 შემოსავალი,	 ავარიული/განადგურებული	 საკუთრების	 გასხვისება,
ხელშეკრულებით	განსაზღვრული	მისამართიდან	გადასვლა/ახალი	ხელშეკრულების

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=36-0121235286&pin=0821


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წარმოუდგენლობა,	 ხელშეკრულების	 ვადის	 გასვლა	 და	 ვადის	 განუახლებლობა,
ინფორმაციის	 დამალვა,	 პირადი	 განცხადება,	 გარდაცვალება	 და	 სხვა	 გარემოება,
რომელიც	 დაფიქსირდება	 ინსპექტირების	 შედეგად	 და	 ამართლებს	 კომპენსაციის
გაცემის	შეწყვეტას),	ხოლო	წლის	ბოლოს	რაიონის	გამგებლის	ბრძანებით	მტკიცდება
მომდევნო	საბიუჯეტო	წლის	ქირის	საკომპენსაციო	თანხის	მიმღები	ბენეფიციარების
სია.

პატივისცემით,

კახაბერი	ლაბუჩიძე

ისნის	რაიონის	გამგეობა-პირველადი	სტრუქტურული
ერთეულის	ხელმძღვანელი	(გამგებელი)



N
ბენეფიციარის 

სახელი და გვარი

ბენეფიციარის 
პირადი 
ნომერი

ბენეფიციარის 
ტელ. ნომერი

ავარიული 
საცხოვრებელი 

სახლის 
მისამართი

ფაქტიური 
(დაქირავებული) 

საცხოვრებელი სახლის 
მისამართი

ბრძანება
ყოველთვიურ

ი  თანხა
საფუძველი ვადა

1 მაია ხუციშვილი 40001014528 577022872 ართვინის ქ. 26
ისნის რაიონის 2015 წლის 

30ივნისის #10-23151471372 
დადგენილება 

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

2 ეველინა კოპაძე 01011047066
577962539/5552888

95
არმაზის 27/12

მე-3 მასივი, მე-10 კვარტ. 
კორპ.17, ბ.2

ისნის რაიონის გამგეობის 2015 
წლის 29 აპრილის #280 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

3 მანანა საბაშვილი 01012013919 558298586
მარშალ იოზიფ 

პილსუდსკის გამზ. კ5 ბ58
ისნის რაიონის გამგეობის 2015წლის 

15აპრილის@#228 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

4 რამაზ მელელაშვილი 12001021786 557333223 ალადაშვილის #8
ვაზისუბნის მე-2 მ/რ, კორ. 

3, ბ27
ისნის რაიონის 2015წლის 28 მაისის 

#368 ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

5 შორენა გიგაშვილი 01011078264
მე-2 ნავთლუღის მე-7 ქ. 

N39
ისნის რაიონის 2017 წლის 30 მაისის  

# 36.01171503 ბრძანება 
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

6 ელისო გორდეზიანი 39001027001 568858481
ბესიკ გეთიას პირველი ქ. # 

83
2015წლის 28 მაისის #368 ბრძანება 300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

7 მარეხი ასლანიშვილი 01201108241 595319838 დიდგორის 5 2015წლის 28 მაისის #368 ბრძანება 300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

8 ნათია ჯამასპიშვილი 45001029157 598172881
ქინძმარაულის შეს.კორპ.23, 

ბ.49
2014 წლის 22 აპრილის #20-323 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

9 დიანა ქობალია 19001040183 577312734
ლილოს დასახლება მე-2 

მ/რ, კორპ 5, ბ.84
2014 წლის 22 აპრილის #20-323 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

10 მალხაზ კვანტალიანი 01011040633 571022263.
ბაგები,წყნეთის 

გზტკც.კორ.4,ბ.412

ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წლის 28 
სექტემბრის 10-

23/6262დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

11 ლუკა განჯელაშვილი 01011086864 555 77 87 13
მოსკოვის გამზირი, კომკ, 1 

კორპ,3. ბინა 77
2014 წლის 20 მაისის #25-545 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

12 მარინე ყორანაშვილი 01012014186 558110967
აეროდრომის დას. მე-4 ქ. 

ბ.15
ისნის რაიონის გამგებლის 

28.07.2017წ. #ბ 36.01172093 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

ქ. თბილისის ისნის რაიონში ქირით გაყვანილი მობინადრეების რეესტრი - 2021 წლის 19 აგვისტოს მდგომარეობით

დანართი 1



13 ელისო გიორგაძე 01012031030 558343872
ვაზისუბნის 1მრ კორ. 1 

ბინა N58
2014წლის 27 ივნისის #31-707 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

14 მადონა სოლომონია 01012023617 598953581
წულუკიძის 1 შეს. Kკორპ 6. 

ბინა 2
2014დან 11 მარტის #15-182 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

15 ირმა ჯავახიშვილი 20001039064 555 371 050 ვაზისუბნ.1მ/რ,კორპ.4,ბ.38
ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წლის 28 

სექტემბრის 10-
23/6262დადგენილება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

16 მაკა ჯიმშელეიშვილი 01013004954 568000667
ვაზისუბნის დას. Kკორ 12, 

ბინა #28

2014წლის 30დეკემბრის #299 
ბრძანება და 2014 წლის #298 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

17 ხათუნა სარალიძე 01012025026 568725016
ვაზისუბნ. მე-4 მ/რ, 1 კვ, 

კორ. 11, ბ. 2
2015წლის #63 ბრძანება 250,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

18 ეთერ ბეჟანიძე 61005001684 558211272 ფშავის ქ. #33
ისნის რ-ნის გამგეობის 2016წლის 27 

იანვრის   #27 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

19ალექსანდრე დვალიშვილი01011009747 597080796
ბ.ხმელნიცკის ქ. 48, ბინა 

#45

2014წლის 30დეკემბრის #299 
ბრძანება და 2014 წლის #298 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

20 თეონა ბროიანი 010080055816 557723315 გუმათჰესის ქ. ნ14
ისნის რ-ნის გამგებლის 2015წლის 

28 სექტემბრის #725 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

21სოფიო თანდილაშვილი 31001006628 597207855 ვაზის. დასახ.  კორპ. 6  ბ 75
ისნის რ-ნის გამგებლის 2016წლის 

24 ივნისის #424 ბრძანება 
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

22 ვიოლეტა ივანიძე 01011057176 558400209 ახმეტის #23
თემქის დას. 11მ/რ. 1 კვ. 

კორპ.#11, ბ.26

2014 წლის 15 სექტემბრის #67 
ბრძანება და 2014 წლის 25 ნოემბრის 

#246
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

23 ინგა ბეიტრიშვილი 40001004629 598323624 შ. მშველიძის ქ. 16 ბინა 10
2014წლის 30დეკემბრის #299 
ბრძანება და 2014 წლის #298 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

24 მარინე გიორგაძე 01011044503
2748230  

555217510
ქ. წამებულის #62 წამებულის 62

ისნის რაიონის 2013 წლის 30 
დეკემბრის #52-899 დადგენილება 

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

25 მოძმანიშვილი მანანა 01011047413
555749717;2514839

/597770533
გ.წერეთლის #11, 

ბ. 2
ვაზისუბნის 

1მ/რ,კორპ.14,ბ.98
ისნის რაიონის გამგეობის 2015წლის 

15 აპრილის   #228 ბრძანება
600,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

26 მავრა მახარობლიძე 01011015566 555452522 გორდის ქ. 42
ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წლის 28 

სექტემბრის N10-
23/6262დადგენილება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

27 ოლია წიკლაური 01011080114 593750122 ხიდისთავის შეს #27
2014 წლის 15 სექტემბრის N67 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი



28 ლამარა კვირიკაძე 01011078291 2270210
ვაზისუბნ. დას. 15ა.კორპ. 1 

სად. ბ. 18

2014წლის 30დეკემბრის N299 
ბრძანება და 2014 წლის N298 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

29 ხათუნა ბასილაშვილი 01011060516 551175083
ვაზისუბანი 4კვ. 1 კორპ 11. 

#77
2014 წლის 22 აპრილის N20-323 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

30 ხათუნა ჭაავა 01012028513 551529040
ვაზისუბნის დასახ.  კორპ. 

16ა, ბ. 35
ისნის რ-ნის გამგეობის 2016წლის 24 

მარტის N213 ბრძანება
550,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

31 მელანო ხატიაშვილი 01001025915 558122721 ფერიცვალების ქ.28
ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წ.26.10. 

10-23/11102 დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

32 ნანა ჩხაიძე 26001003161 577607179
ვაზისუბნის მე-3 მ/რ, მე-2 

კვ. კორ. N 12, ბ. 14.
2014 27 ივნისის N31-707 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

33 მერი მაჭარაშვილი 53001005805 555180225
ბ.ხმელნიცკის 44ა კორპ, 2 

ბინა #31
2014წლის 30 ოქტომბრის N184 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

34 მაია წივილაშვილი 20001006819 551198859
ბერი გაბრიელის მე-2 შეს, 

#4

2014წლის 30დეკემბრის N299 
ბრძანება და 2014 წლის N298 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

35მარინე გოდერძიშვილი 01011061717 591928601
წულუკიძის მე-3 შეს. K.12, 

ბ.26
2014წლის 13 თებერვლის N11-118 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

36მერი ილურიძე-ბალაშვილი01014005423 595749401
ნავთლუღის ქ. #6 

ბინა 3ა
წამებულის ქ. 67. ბინა 100

ისნის რაიონის 2013 წლის 30 
დეკემბრის N52-899 დადგენილება  

2014წლის 30დეკემბრის N299 
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

37 ზინაიდა ბაბაიანცი 40001019871 593327294 უჯარმის მე-2 შესახ. N7
2014წლის 25 ნოემბრის N246 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

38 ანა შამიროვი 01012004662
574035866/5557801

33
მე-3 მასივი, ზ/პ  კ14 ბ9

ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წ.28.10. 
N856 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

39 სერგო ბეგიაშვილი 01011039809 557478494 ფაღავას 18 ფაღავას 28
ისნის რაიონის 2013 წლის 30 

დეკემბრის N52-899 დადგენილება 
250,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

40მანანა ასლამაზიშვილი 01011058507 593536783 მახათის შეს #6
2014 წლის 30სექტემბრის N119 

ბრძანება
200,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

41 ნანა ქარჩავა 35001011059 558370785 ფოსტის ქ. #6
2014წლის 30 ოქტომბრის N184 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

42 მარინე ბაღაშვილი 01011059575 591176128 ვაზისუბნის დას.კ.26, ბ.10
ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წლის 30 

ივნისის N10-23/151471372
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი



43 ლიანა ხითარიძე 01014000865 597980960
ბ.გაბრიელ სალოსის გამზ. 

149 ბ14
ისნის რ-ნის გამგეობის  2016წლის 

27 იანვრის   N27 ბრძანება
250,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

44 ივეტა კეკელია 01011050477 555246708 არმაზის 27/12
წერეთლის გამზ. კორპ. 6, ბ. 

44
ისნის რაიონის 2013 წლის 30 

დეკემბრის N52-899 დადგენილება 
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

45 ედუარდ მანუკიანი 01011048172
2782520; 

568774036
ხიდისთავის #15 ვაზის. 4მრ 2კვ კ1 ბ100

ისნის რაიონის 2013 წლის 30 
დეკემბრის N52-899 დადგენილება 

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

46 ნელი შავლიაშვილი 01013013113 592030164
ვარკეთ. მაისურაძის 

ქ.11,კორპ.3,ბ.6

ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წლის 28 
სექტემბრის N10-

23/6262დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

47 ქეთევან პერანიძე 18001022038 568575614 ბ. ხმელნიცკის ქ. 43
ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წლის 27 

ნოემბრის N10-23/17667 
დადგენილება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

48 ბელა გუგუტიშვილი 01011089284
2755650;  

558573405
არარატის 2/24

ვაზისუბნის 3 მ/რ 2 კვ. 
კორპ 4. ბინა 37

ისნის რაიონის 2013 წლის 30 
დეკემბრის N52-899 დადგენილება 
და 2014 წლის 13 თებერვლის N11-

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

49თინათინ ბალხამიშვილი24001039321 599924047 ლობჟანიძის ქ.N10
2014წლის 28იანვრის N07-47  

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

50 ნანული ტუჩაშვილი 01011057177 593173574 ფაღავას #32 გამზირი ქ. წამებულის #71
ისნის რაიონის 2013 წლის 30 

დეკემბრის N52-899 დადგენილება 
2014წლის 30დეკემბრის N299 

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

51 თინათინ უძილაური 01011078264 557934095 ვარკეთილის ზ/პ, კ3 ბ66
ისნის რაიონის 2017 წლის 30 მაისის  

N 36.01171503 ბრძანება 
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

52 ანა საღრიშვილი 17001011833
557515722/5994822

99
3 მასივი, 3 კვ, კორპ 3, ბინა 

#22
2014წლის 04 თებერვლის N09-64 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

53 მიხეილ შენგელია 48001006785 591643980 ხივინის შეს. #5
ვაზისუბნის დას. 3მრ, 1კვ, 

კ5 ბ29
ისნის რაიონის 2013 წლის 30 

დეკემბრის N52-899 დადგენილება 
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

54რუსუდან ჯანიბეგაშვილი01011044924 593527064 კ.ერისთავ.შეს.5 გულრიფშის 32
ისნის რ-ნის გამგეობის 2016წლის 24 

მარტის N213 ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

55 ნინო წულუკიძე 54001006313 597651250
ვაზისუბნის 2 მ/რ, კორპ 11, 

ბინა #104
2014 27 ივნისის N31-707 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

56 თეა არნაძე 01011091030
557021685/5557444

78
მეტეხის ქ. 14 ბაჩანას ჩიხი#9

ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წლის 
N10-23/6262 დადგენილება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

57ჯულიეტა ანდრიასოვი 01011003834 599553308 შაქრიანის ქ. #6
2014 წლის 15 სექტემბრის N67 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი



58 სერგო თათევოსიანი 01027016502 557579418 კაკაბეთის ქ.#92-ა
2014დან 11 მარტის N15-182 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

59 ლარისა გერასიმჩუკი 01012021601 597142452 ხარაბაძის ქ. #40
ისნის რაიონის გამგებლის 
28.07.2017წ. Nბ 36.01172093 

ბრძანება
250,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

60 ლეილა გუკასიანი 01011040029 599756239
რაზიკაშვილის ქ. 

#8
ოძისის ქ.N8

ისნის რაიონის 2013 წლის 30 
დეკემბრის N52-899 დადგენილება 
და 2014 წლის 30 სექტემბრის N119 

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

61 ვენერა ხვადაგიანი 01012026814 591250869
ვაზისუბნის 2 მკრ. Kკორპ 

14. ბინა #58 
2014 წლის 25 ივლისის N35-743 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

62 თინათინ ძამაშვილი 01011055060 598598151 ფონიჭალა 3 კორპ. 17 ბ96
2014 წლის 30სექტემბრის N119 

ბრძანება 2014წლის 30დეკემბრის 
N299 ბრძანება და 2014

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

63 ირა კალანდაძე 01011022925 555402517 მოსკოვის გამზ. #7, ბ.50
2014წლის 28იანვრის N07-47  

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

64 თამარი ოთხოზორია 19001028939 555037557
ვარკეთილის 4მ/რ. 3კვ. 

Kკორპ 13. ბინა #56
2014 წლის 25 ივლისის N35-743 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

65 ჟანა გურგენიძე 41001000979 555518249 კაკაბეთის #37
2014 წლის 20 მაისის N25-545 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

66 შორენა ძაგანიშვილი 01014000764 592254770 საექიმოს დასას. 2
2014 27 ივნისის N31-707 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

67 ირმა დიღმელაშვილი 20001046935 558540981 მესხეთის ქუჩა #115
2014 წლის 25 ივლისის N35-743 

დადგენილება
250,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

68 ემა კვანჭიანი 30001001084 557398120
ვაზისუბნისმე-2-ა მ/რ, კ.21, 

ბ.69
ისნის რ-ნის გამგეობის 2016წლის 24 

მარტის N213 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

69 გიორგი ცუხიშვილი 01011066403 555757461
ვაზისუბნ.მე-2მ/რ,კორპ.19, 

ბ.77

ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წლის 28 
სექტემბრის N10-

23/6262დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

70 ანდრონიკ ბაგრამიანი 01011026249 595646123 გუთნის ქ. 10
ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წლის 27 

ნოემბრის N10-23/17667 
დადგენილება

200,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

71ელგუჯა (ცირა) ლომიძე 01007016355 574921711
წერეთლის გამზ. კორპ. 55, 

ბ. 64
2014დან 11 მარტის N15-182 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

72გალაქტიონ ბუხრაშვილი01011013536 598855539
წითელწყაროს 

(დედოფლისწყარ
ო) მე-2 შეს. #1

წითელწყაროს 
(დედოფლისწყარო) მე-2 

შეს. #1

2014 წლის 15 სექტემბრის N67 
ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი



73 მარინა მარგებაძე 01028007264 558126505 წურწუმიას ქ #35
2014წლის 28იანვრის N07-47  

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

74 ნანი ლომაძე 33001046417 551395232 ხერხეულიძის #30
ისნის რ-ნის გამგეობის  2016წლის 

27 იანვრის   N27 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

75 მზია ურუმაშვილი 01011052482 593147430
წულუკიძის 3 შეს. Kკორპ 

10. სად. 2. ბინა 20 
2014 წლის 22 აპრილის N20-323 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

76 თინათინ მოდებაძე 54001014831 558395941
წულუკიძის 1 შეს. Kკორპ 6-

ა. ბინა 5 
ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წ.26.10. 

10-N23/11102 დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

77 ნანი გელაშვილი 01004000748 595740827 ვაზ, 2ა მრ კორპ.23 ბ19
2014წლის 25 ნოემბრის N246 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

78 ეკატერინე გაგნიძე 01003001306 555434642
ნავთლუღის დას. Mმე-7 

შეს. #35
2014 წლის 22 აპრილის N20-323 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

79 თამარ კირცხალია 01011046426 555272928 ხიდისთავის ქ. 15 გოგოლის ქ. #13
ისნის რაიონის 2014 წლის 30 

ოქტომბრის N184 ბრძანება , 2018 წ. 
დეკემბრის ბრძანებით

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

80 ნატო ბეგიაშვილი 01011003108 577188187 ფაღავას ქ. #18/3 ვ.ანჯაფარიძის 1. N8
ისნის რაიონის 2013 წლის 30 

დეკემბრის N52-899 დადგენილება. 
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

81 გიორგი როჭიკაშვილი 01011045388 598280152
ქ. ჩოლოყაშვილის 2 კვ. 5 

კორპ. Bბინა #56
2014წლის 04 თებერვლის N09-64 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

82 მარინე მამულაშვილი 01011007241 593465137
ნავთლუღის დას. 2 შეს. 

Bბინა 51
2014 წლის 22 აპრილის N20-323 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

83 ირმა მაისურაძე 01011080213 598695051
ვაზისუბნის 1 კვარტ. Mმე-4 

მ/რ, მე-8 კორპ. B. 108 

ისნის რ/ნის გამგებლის 2015წლის 
30 ივნისის N10-23/151471372 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

84 ნაილი ქუფარაშვილი 40001035689 598986241
ნავთლუღის დასახლ. Mმე-

4 ქ. #39
ისნის რ/ნის გამგებლის 2015წლის 

30 ივნისის N446 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

85 გიორგი ცილიკური 01027004169
571020802/5710009

29
პირველი დოლაბაურის ქ. 

113

ისნის რ-ნის გამგეობის 2015წლის 28 
სექტემბრის N10-

23/6262დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

86 მზევინარ მერკვილაძე 01012030889 593565387
ვაზისუბნ. მე-3 მ/რ, მე-2კვ. 

კ.9, ბ.19
27.07.2015წლის N10-23/152081068 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

87 დალი ზაქარიაძე 01011018150 555260762
მე-2 

დოლაბაურის 30
მოსკოვის გამზ.48-ა, ბ.58

27.08.2015წლის N10-23/1886 
დადგენილება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი



88 მაკა ქავთარაძე 01005001784 599150496
ფერიცვალების ქ. 

36
კალაუბნის ქ. 22, ბ.113

ისნის რაიონის გამგებლის 
NN2016წლის 30 მაისის N346 

ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

89 ივანე მიქაია 01011027252
555384573/5950916

48
გურამიშვილის ჩიხი #20

ისნის რ-ნის გამგებლის 2016წლის 
28 სექტემბრის N651 ბრძანება 

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

90 ნინო თვაური 01032003954
593114134/5747338

39
ჯავახეთის ქ. კოპ.N4 ბ11

ისნის რ-ნის გამგებლის 2015წლის 
27 ნოემბრის N10-23/17667 

დადგენილება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

91 მარინა ცუცქირიძე 01007015115 599577528 ნიორაძის 18
  ისნის რ-ნის გამგებლის 2015წლის 

27 ნოემბრის N896 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

92 ნინო მაზიაშვილი 01011031255 597704324 კალანდაძის 23
ისნის რ-ნის გამგებლის 2015წლის 

27 ნოემბრის N10-23/17667 
დადგენილება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

93 ხათუნა ბაზაძე 55001010525 555786828
ვაზისუბ.მე-3მ/რ, კვ.2, კ.11, 

ბ.26.

ისნის რაიონის გამგებლის 
NN2016წლის 30მაისის N346 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

94 ირმა მიქაძე 01029011785 599086972 შირაქის ქ.#3, ბ.1
ისნის რაიონის გამგებლის 

NN2016წლის 30მაისის N346 
ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

95 ანნა გალუსტიანი 01014003599
598660398/5999113

63
მუჯირიშვილის ქ. #12, ბ.61

ისნის რაიონის გამგებლის NN2016 
წლის 28 ივნისის N424 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

96 სონია გოდერძიშვილი 01011042109 593585408
ბერი გაბრიელ 
სალოსის # 12

ბერი გაბრიელ სალოსის 
#10

 ისნის რაიონის გამგებლის NN28.07. 
2016წ.   N496 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

97 თამარ ოზმანიანი 01013016242 555589283
სამგორის დას.26,108-ე 

ბაღი,ბ.11
ისნის რ-ნის გამგებლის 

28.09.2016წლის N651 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

98 იოსებ კუსრაძე 01030049011 557449652 ფშავის ქ. 24
ისნის რ-ნის გამგებლის 

28.09.2016წლის N651 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

99ლალი კურდღელაშვილი01011059778 551557044
მოსკოვის გამზ. #36 ბ კორპ, 

ბ. 116
ისნის რ-ნის გამგებლის 

29.11.2016წლის N737 ბრძანება
500,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

100ნათელა ნაცვლიშვილი 01011010676 599298591 ხახანაშვილის 7 ხახანაშვილის 7
ისნის რაიონის გამგებლის 
24.02.2017წ. Nბ.36.01170544 

ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

101 არტაშ იარალოვი 01011029288 555163889 ს.დოდაშვილის60
ვაზისუბნის 2ა მ/რ, კ. #23 

მიმდ. ავტოფ

ისნის რაიონის გამგებლის 
24.02.2017წ. Nბ.36.01170544 

ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

102 ნინო გოცირიძე 01027044239 595594455 მესამე მასივი, 4 კვ. კ 9  ბ 5
ისნის რაიონის გამგებლის 
24.02.2017წ. Nბ.36.01170544 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი



103 არმენ ნახაპეტიანი 01011020410 579996164 იორის ქ. N 7 ახმეტის ქ./ 31
ისნის რაიონის გამგებლის 

31.03.2017წ. Nბ36.01170908 ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

104გიორგი მიჩილაშვილი 01014003484 599032626 კახეთის გზატკ. 19, ბ. 7
ისნის რაიონის გამგებლის 
28.07.2017წ. Nბ 36.01172093 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

105 ბადრი ხუციშვილი 01011009337 551414442 ირბახის 15
ისნის რაიონის გამგებლის 

31.03.2017წ. Nბ36.01170908 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

106 რამილა მუსაევი 01015025192 593616674
ვაზისუბნის დასახ. 
.კორპ.N21 , ბინა 4

ისნის რაიონის გამგებლის 
27.04.2017წ. Nბ 36.01171171 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

107 გაიანე მკრტიჩიანი 01012016184 558112102
ვაზისუბნ. დასახ.  1 მ/რ, 

კ.20ა, ბ.17

ისნის რაიონის გამგებლის 
27.06.2017წ. Nბ 36.01171171 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

108 მარინა კაცელაშვილი 01011062760 555979327 ავლაბრის 6 ნიაბის ქ. მე-5 შეს.22ა
ისნის რაიონის გამგებლის 
28.07.2017წ. Nბ 36.01172093 

ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

109 ზინაიდა მატინიანი 01011062890 555979327 ავლაბრის 6 სევანის ქ.#6
ისნის რაიონის გამგებლის 
28.07.2017წ. Nბ 36.01172093 

ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

110 ია ღარიბაშვილი 01011054591 557393978  ცუცქირიძის7/2 მარტყოფის 8/5
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01172427/30.08.2017
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

111 თამაზ სულაძე 01030049634 591262574 ჭრელაშვილის ქ. #11
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01172427/30.08.2017
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

112 ნელი სამხარაძე 01011017966 557107158 ალ. კალანდაძის ქ. # 6
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01172714/28.09.2017
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

113 ნათელა დოლიძე 01023010153 557605218 ბ.გეთიას ქ. #79
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01173321/28.11.2017
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

114 მაკა ტურაშვილი 40001002622 593989877
დ. გელოვანის (ბანოვანი) 

#54
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01173321/28.11.2017
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

115 სვეტლანა სმირნოვი 01011078985 558666448
ქ. წამებულის გამზ. #67, 

ბ.22
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01173321/28.11.2017
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

116 ნინო კაბულაშვილი 01013024302 595600438 ამირაჯიბის 26ა
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01173551/21.12.2017
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

117 რევაზ მანგოშვილი 01011062475 597059994 ახმეტის 7
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01173551/21.12.2017
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი



118 თინათინ სახიაშვილი 01012021989 551170733 ლეხ კაჩინსკის 13 ბ 69
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01173551/21.12.2017
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

119 ედუარდ გასპაროვი 01013024124 555951503 ბალადანის 7
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01173551/21.12.2017
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

120 ნინო გოგინაშვილი 01011090366 571005063
მარტყოფის 

შესახვევი #15
გ. ონაშვილის ქ. N 9, მე-2 

სად. ბ. 52
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01180293 29.01.2018
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

121 ლია ყულოშვილი 31001050275 555224439 ცისკრის ქ. 45
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01180293 29.01.2018
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

122 ირმა კოჩიევი 43001033131 598750566 ბ.ხმელნიცკის 17ბ, ბ44
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01180293 29.01.2018
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

123 ქსენია ცაავა 01711104726 557 15 44 01 სამგორის ქ. N18, ბ. 9
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01180293 29.01.2018
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

124 ქეთევან ბექაური 14001001931 571195965 ბ.გეთიას  102
ისნის რ-ნის გამგებლის ბრძანება N 

ბ.36.01180293 29.01.2018
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

125 მზია ღვედაშვილი 01011028197 555410949 გუმბრის ქ. #31 სამრეკლოს ქ. N# 58
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

თებერვლის N ბ.36.01180584 
ბრძანებით 

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

126 თეიმურაზ მაღრაძე 01011002687 599981777 ისნის ქ. # 2
ვაზისუბნის 1მ/რ, კორ.16, 

ბ. 49

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის განკარგულება N 
18.336.554 - 16/მაისი/2018წ.

450,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

127 ლია ტაბიძე 03001002998 599261926 ქ. წამებულის გამზ. N # 25
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

თებერვლის # ბ.36.01180584  
ბრძანებით 

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

128 დავით გაბაძე 01011072010 591157002 ვაზის. მე-3 მრ, 1კვ. კ3 ბ23
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

თებერვლის # ბ.36.01180584   
ბრძანებით 

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

129 ლია ჩაჩიბაია 51001029715 557110809
გ. აბაშვილის ქ. N 3, კორპ. 

N 9, ბ. 75

ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
თებერვლის # ბ.36.01180584   

ბრძანებით
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

130 ნანა ფერაძე 01027066525 557193893 პაატა ჯანელიძის ქ. N 42“ა“. 
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

თებერვლის # ბ.36.01180584  
ბრძანებით 

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

131 თამარ შუბითიძე 25001025167 577990505 ლილოს დას. კორპ. #4, ბ. 70
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

მარტის   # ბ36. 01180871 ბრძანებით 
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

132 ნათია ზაქარეიშვილი 01027034156 568811716 ალ. წულუკიძის ქ. #3
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

მარტის   # ბ36. 01180871 ბრძანებით 
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი



133 გარიი მღებრიშვილი 01027009578 574455557
ვარკეთილის დასახ. 4მრ 

რიგი2 კ13 ბ4
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

აპრილის #ბ.36.01181171 ბრძანებით 
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

134სირანუშ ვართაპეტოვი 01011074366 593111694
გარდაბნის გზატკეც. N 

49“ა“.
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

აპრილის #ბ.36.01181171 ბრძანებით 
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

135 ნანა სარაშვილი 01011013780 555270217 ისნის ქ.  N 2 გუმათჰესის ქ. N 16-ა
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის განკარგულება N 
18.336.554 - 16/მაისი/2018წ.

550,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

136 ქეთევან კუტალაძე 01011059517 551179525
ვაზისუბ.მე-3მ/რ, კვ.2, კ.18, 

ბ.13.
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

მაისის  ბ.36.01181491
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

137ლეილა კოპალეიშვილი 01011033321 555492401 მე-3 დოლაბაურის ხევი N 1
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

მაისის  ბ.36.01181491
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

138 მაკა მაისურაძე 34001007540 555136026 სანავარდოს ქ. N 100
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

მაისის  ბ.36.01181491
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

139 თამარ ჩიმაკაძე 18001019736 592052665
ვაზისუბ. დას. კორ. N 17, ბ. 

62
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

მაისის  ბ.36.01181491
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

140ბარბარე საღირაშვილი 01911109910
555433123/5553102

34
ნავთლუღის ქ. N24 გ

ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
მაისის  ბ.36.01181491

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

141 თინათინ კორაშვილი 01411116409 579707906
ბერი გაბრიელ სალოსის 

გამზ. კორ. N 147"ა", ბ. 27"ა"
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

მაისის  ბ.36.01181491
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

142 კვირიკაშვილი ნინო 01001100282 568723250 ჯიქიას ქ. 53
გარდაბნის გზატ. N105 

მიმდებარე
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
ივლისის ბ36.01182084 ბრძანებით

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

143
ბერიაშვილი-

მოსაშვილი ირინე
01012023655 574094375

ვაზისუბნის დასახ 4მრ. 
1კვ. კ21 ბ29

ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
აგვისტოს ბ36.01182355  ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

144პავლიაშვილი ნოდარი 35001007918 597060298 გეზათის 10
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
აგვისტოს ბ36.01182355  ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

145 საგინაშვილი ლალი 36001034349 557304747
ვაზისუბნის დასახ. კ21ა 

ბ59
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
აგვისტოს ბ36.01182355  ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

146 ქოთუაშვილი შორენა 57101064898 558329102 აბუსერიძე ტბელის24
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
აგვისტოს ბ36.01182355  ბრძანებით

200,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

147 გეთიაშვილი ზაალი 01027066582 555103742 კახეთის გზატ. 7 ბ61
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
აგვისტოს ბ36.01182355  ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი



148გრეტა ჩანტლაძე-ბაქრაძე 01025007889 577761296 ჩიქობავას ქ.N5
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

სექტემბრის ბ36.01182695 
ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

149 ნელი კაციტაძე 01011007233 555013322
ნადირაშვილის ქ. 28 B, ბინა 

106 ა

ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
სექტემბრის ბ36.01182695 

ბრძანებით
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

150 ლუიზა კობეშავიძე 01001042950 558362511 საინგილოს ქ. N58ბ
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

სექტემბრის ბ36.01182695 
ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

151 ნათია ლილუაშვილი 18001017310 593506495
ჰოსპიტლის შეს. 

2/2
ჯორჯ ბუშის ქ. N 60, ბ. 17

ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
სექტემბრის ბ36.01182695 

ბრძანებით
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

152 ნაილი ტაბატაძე 35001052773 593282958 ფაღავას ქ. 22
დედოფლისწყაროს  2 

შესახ. 37

ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 
სექტემბრის ბ36.01182695 

ბრძანებით
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

153ელვირა მარტიროსიანი 01011031188 593257885 მეტეხის ქ. 14 გუმათჰესის ქ. 5, ბ18
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

ნოემბერი N ბ36.01183318 
ბრძანებით

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

154 არჩილ ტაბატაძე 01011009534 574 36 44 11 ნიორაძის ქ. N 17
ისნის რ-ნის გამგებლის 2018 წლის 

დეკემბრის Nბ36.01183387 
ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

155 შორენა ქამუშაძე 01011013528 592 85 09 66 ს.ჯიქიას ქ. 48
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
იანვრის Nბ36.01190301 ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

156შორენა შათირიშვილი 01011069002 555 10 76 83 შ. დოლიძის ქ. N2
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
იანვრის Nბ36.01190301 ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

157 ვერა გუკასოვი 01027002427 595 55 82 78 მახათის ქ. 16/6
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
იანვრის Nბ36.01190301 ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

158 ეკატერინე კენჭაძე 01011019463 595 07 08 40 მახათის ქ. 1/5 კვალეთის მოედ. 14
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
იანვრის Nბ36.01190301 ბრძანებით

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

159 ნანა ხულორდავა 01011027995 574 29 13 13
საავიაციო ქარხნის მე-2 

დასახ. კ8 ბ21
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
იანვრის Nბ36.01190301 ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

160თინათინ თედიაშვილი 01011033082 568 71 96 38
ნავთლუღის ქ. N6 

ბ3
ვაზისუბნის დასახ. კორპ. 

N1 ბ 98

ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 
წლის26  თებერვლის Nბ36.01190571  

ბრძანებით
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

161 თეა ბაიდაური 43001000886 574 372 244 წულაძის ქ. 32
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 

წლის26  თებერვლის Nბ36.01190571  
ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

162 მილენა რუდკო 01030027849 597 13 55 06 მე-5 მელაანის შესახ. 35 ა
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 

წლის26  თებერვლის Nბ36.01190571  
ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი



163გულნარა გუთნიაშვილი 01011044453 597 933 993
ბერი გაბრიელის 1 შესახ. 

N5

ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 
წლის26  თებერვლის Nბ36.01190571  

ბრძანებით
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

164 ჩოლოყაშვილი მაიკო 01011032764 555 96 32 68 გურჯაანის ქ.N11
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 

27 მარტის N ბ36.01190861  
ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

165 სეხნიაშვილი სოფია 01011042869 555 30 82 24 მეველეს ქ.N5
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 

27 მარტის N ბ36.01190861  
ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

166
ხათუნა 

ჯიქურაშვილი
01011055914 577372044

ვაზისუბნის მე-2 მ/რ, კორ. 
N 1, ბ. 99ა

ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
აპრილისN ბ36.01191445 ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

167 ნაზი სამხარაული 12002000514 579 56 30 30 ვაზის. 4მრ 1კვ კორ. 20, ბ5
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
ივნისის Nბ36.01191781 ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

168 ბალგიზარ აჯამოვი 01011077145 592 93 48 11
ვაზის. დასახ. 2მრ კორ 1 ბ 

76
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
ივნისის Nბ36.01191781 ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

169 ელენე უსენაშვილი 01027064089 568 87 94 22 მესხეთის ქ. 32
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
ივნისის Nბ36.01191781 ბრძანებით

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

170 ბესიკ ყოჩიაშვილი 01011055459 557 33 01 15 მეტეხის ქ. 14
ვარკეთილის 3 მე-3 მრ კ313 

ბ57

ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
ივლისის Nბ36.01192115 ბრძანებით, 

2019 აგვისტოს        N 36.01192415 
500,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

171 ანდრო სარუხანოვი 01011045024 579 033 950 ბადიაურის 25 ბერი გაბრიელის 152 ბ15
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 

ივლისის Nბ36.01192115 ბრძანებით, 
2019 აგვისტოს ბრძანებითა N 

600,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

172 სვეტიკ აკოფიანი 01011038465 555 27 59 07
ხიდისთავის 

1ჩიხი N3
სომხეთის 42

ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
აგვისტოს N 36.01192415 ბრძანებით

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

173
ნატალია 

ჭამიაშვილი
01013029061 568 94 71 71 

ბეგიაშვილი 
1ჩიხი N7

ონაშვილის 2
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 

აგვისტოს N 36.01192415 ბრძანებით
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

174 მარიამ მაზიაშვილი 01011036601 571 172 039 ბოჭორმის 13
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 

სექტემბრის Nბ36.01192694 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

175 იზოლდა ერაძე 01012019977 593 33 68 99
ნ.მუსხელიშვილის ქ. 4 ბინა  

59
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 

სექტემბრის Nბ36.01192694 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

176 ალა ბალტაჩიანი 01011093388 593 73 77 07 ფაღავას ქ.N18/3 მეტეხის შესა. 23
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 

სექტემბრის Nბ36.01192694 ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

177 ივეტა არუთინიანი 01011046396 555 64 1175
გ.წერეთლის 

ქ.N8, ბ16
კ.ერისთავის ჩიხი 12

ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
სექტემბრის Nბ36.01192694 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი



178 ქრისტინა მოსესოვა 01027024169 568 60 70 06
პ. ჯანელიძის მე-

6 ჩიხი N16
ბერი გაბრიელის გამზ. მე-5 

შესახ. შენობა 6 ბ47
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 

ოქტომბრის Nბ36.01193022 ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

179 ხათუნა ჯულაყიძე 37001010651 579 02 28 78 დიდგორის ქ. N3
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
დეკემბრის Nბ36.01193571 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

180
რუზანა 

ჯავახიშვილი
01011016072 555 42 52 41 წინანაურის ქ. N1

ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
დეკემბრის Nბ36.01193571 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

181 როზა ისაიანი 01027067047 557 72 41 41
ვაზისუბ. დასახ. 

ზ.პატარიძის ქ. N19 ბN30ა
ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
დეკემბრის Nბ36.01193571 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

182
სალომე 

მარსაგიშვილი
01012024602 593 44 24 07

ვაზის. დასახ. კორპ. 22 ბინა 
69ა (სხვენი)

ისნის რ-ნის გამგებლის 2019 წლის 
დეკემბრის Nბ36.01193571 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

183 ზურაბ სიმონიანი 01011014825 598 70 27 95 ბადიაურის 25 მოსკოვის გამზ. 33, ბ44
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
იანვრის Nბ36.01200294 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

184 ეზეკი გიორგაძე 01015002177 577 29 79 79 გრიშაშვილის 23
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
იანვრის Nბ36.01200294 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

185 ნანა ციციშვილი 01014000650 571 09 00 34 ბერი გაბრიელის 163 ბ31
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 

26 თებერვლის  N36.01200575 
ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

186 ლიანა ღუდუშაური 01001006364 597 94 22 30
ნავთლუღის დასახ.2 შესახ. 

N26

ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
26 თებერვლის  N36.01200575 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

187
თამარ 

ყველიაშვილი
01011084880 555 78 95 06

თემქის მე-11 მრ, 2 კვ. 
კორპ. 25 ბინა 5

ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
26 თებერვლის  N36.01200575 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

188
ალექსანდრე 
ზინოვიევი

01011078060 555 63 92 65
ვაზის.სასახ. მე-2 მრ კ 13 
მიმდებარე, ავტოფარეხი

ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
26 თებერვლის  N36.01200575 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

189
ამბროსი 

დოლენჯაშვილი
01012024411 555 42 22 11

ვაზისუბ.დასახ. მე-4მრ კ11 
ბ37

ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
26 თებერვლის  N36.01200575 

ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

190 თეა რუსიშვილი 01019030567 574108198 ნიორაძის ქ. N 12
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
24 მარტის Nბ36.01200842 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

191 მანანა სიმონიშვილი 01011016167 558670872 მეტეხის ქ. N 14 ჟღენტის ქ. N 86
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
24 მარტის Nბ36.01200842 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

192 ლიანა უმურშადოვი 01011015727 557473158 ერევნის ქ. N 3
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
24 მარტის Nბ36.01200842 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი



193 თამარ უძილაური 01011042388 574 19 58 06
ზ.მ.კ. ემირ ბურჯანაძის 

55(თამარის ქ. N1 
მიმდებარედ)

ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
ივნისის N ბ36. 01201782 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

194
ლუდმილა 

გიჯიაშვილი
01002008396 574 912 662

საინგილოს ჩიხი 5, კორპ . 
33 ბ3

ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
ივნისის N ბ36. 01201782 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

195 ცირა გოდერიძე 12001055144 577 45 25 24
ჰოსპიტლის 

შესახ. N2
ბერი გაბრიელის გამზ კ51 

ბ23/24
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
ივლისის N ბ36.01202111 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

196 გიორგი ჯაყელი 01011040941 577 577 786
ავლაბრის შესახ. 

N3
წულუკიძის მე-2 შესახ. კ.10 

ბ21
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
ივლისის N ბ36.01202111 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

197
ნიკოლოზ 

ბათირაშვილი
23001011169 555 500 332

გ.ნადარეიშვილი
ს ქ. N5

მოსკოვის გამზ. N9ა, ბ198
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
ივლისის N ბ36.01202111 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

198 ირმა ნატროშვილი 42001006264 551 977 447 ახმეტის 23 ახმეტის ქ. 13
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
აგვისტოს N36.01202382 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

199 მირზა წიკლაური 01001025188 551 961 414 გუმბრის ქ. N27ა
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
აგვისტოს N36.01202382 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

200 ემმა მანუკიანი 01011021334 558 408 198 მე-3 მელაანის შესახ 14
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
აგვისტოს N36.01202382 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

201 ალექსი ხუციშვილი 01011033258 597 752 737 ს.ქობულაძის 13
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 

ოქტომბრის  Nბ36.01203014ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

202
არჩილ 

მამულაშვილი
01027064617 555 337 081 რთველაძის 18

ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
ოქტომბრის  Nბ36.01203014ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

203 ზორბეგი ჯანგიძე 01011009368 555 115 507 ვარკ 3 3მრ კორპ.312 ბ115
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 

ოქტომბრის  Nბ36.01203014ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

204
თეიმურაზ 
ახმეტელი

01011030723 597 401 656 ვ.აბაშიძის 16
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 

ოქტომბრის  Nბ36.01203014ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

205 ნელი მერაბიშვილი 01011052563 598 80 13 67 მეტეხის ქ. N 14 ფშავის ქ. N71
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 
ნოემბრის Nბ.36.01203322  ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

206
დარეჯან 

ცხვარიაშვილი
01011066473 558 35 98 93

ნადარეიშვილია 
3/5

გორკის ქ. N34
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 

დეკემბრის  ბრძანება; 2020 წლის 09 , 
21 დეკემბრის Nბ36.01203561 

450,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

207
სვეტლანა 
ელბაქიანი

01011000985 555 936 232 მეტეხის ქ. N 14 ლაგოდეხის ქ. N8
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 

დეკემბრის  ბრძანება; 2020 წლის 09 , 
21 დეკემბრის Nბ36.01203561 

400,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი



208
გიორგი 

მარტიაშვილი
01011015423 593 345 744

ავლაბრის შესახ. 
N3

ვარკ.დასახ. 3 მასივი ქ.,, დ"  
კ.2 ბ36

ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 
წლის21 დეკემბრის Nბ36.01203561 

ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

209 დანიელ ზურაბიანი 01011070033 557 27 24 33 ვაზის. 3მრ 2 კვ კ13,  ბ25
ისნის რ-ნის გამგებლის 2020 წლის 

21 დეკემბრის Nბ36.01203561 
ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

210 ქრისტინა ბართაია 01011026974 593 44 03 62 ლომოურის ქ. N6 მაჭრის შესახ. N3
ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 
იანვრის N ბ36.01210282 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

211 ლერი სონიშვილი 01011006465
579 22 10 60; 595 

19 38 05
ბერი გაბრიელ სალოსის 

147ა, ბინა 56
ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 
იანვრის N ბ36.01210282 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

212
თეიმურაზ 

გორელიშვილი
01011016924 593 34 14 17 დოდაშვილის 23ა ექიმის გასასვ. 15

ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 
იანვრის N ბ36.01210282 ბრძანება,

22.07.2021 წლის N 21.1009.1143
500,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

213 ნანი კიკოლაშვილი 01029016852 591 402 255 მეტეხის 14
ქეთევან წამებულის გამზ. 

N 12 
ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 

მარტის N36.01210892 ბრძანება
300,00

ავარიული ფართის 
მესაკუთრე

2021 წლის 31 
დეკემბერი

214 თეიმურაზ ალიანი 01011005246 558 573 422 მეტეხის 14, ბ19 ჩეხოვის 15
ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 
აპრილის  N ბ36.01211183 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

215 დარეჯან ყიფშიძე 54001043657 555 25 76 40 მეტეხის 14, ბ 8 მუჯკუზნის შეს. 4
ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 
აპრილის N ბ36.01211183  ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

216 ალინა სირბილაძე 01011069340 595 599 553
ნავთლუღის ქ. 

14(10)
შ.დოლისძის 2

ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 
აპრილის N ბ36.01211183   ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

217
ჟანეტა 

ამბარცუმიანი
01011036929 555401577 განთიადის ქ. N 32

ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 
მაისის  N ბ36.01211511 ბრძანება

300,00
სოციალურად 

დაუცველი უსახლკარო
2021 წლის 31 

დეკემბერი

218 ბეჟან ჩხაპელია 19001029235 574006416
ვაზისუბნის დას. მე- 3 მ/რ, 

მე-2 კვ. კორ. N 16, ბ. 8
ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 

მაისის  N ბ36.01211511 ბრძანება
300,00

სოციალურად 
დაუცველი უსახლკარო

2021 წლის 31 
დეკემბერი

219 ნინო სიფრაშვილი 01011027977 577 398 983 გელათის ქ. 11, ბ1 კარდენახის შესახ. N11
ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 
28 ივნისის N 36.01212092 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი

220 ფირუზი ლობჯანიძე 01011016969 557 769 291 დმანისის ქ.22
ბ.ხმელნიცკის კოპ. 16ბ ბინა 

38
ისნის რ-ნის გამგებლის 2021 წლის 
28 ივნისის N 36.01212092 ბრძანება

300,00
ავარიული ფართის 

მესაკუთრე
2021 წლის 31 

დეკემბერი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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8691/1-6/21
17-08-2021

მთაწმინდის  რაიონის გამგებელს

ბატონ  დავით კირკიტაძეს

ბატონო  დავით,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

წერილის	ნომერი:	38-01212352218
თარიღი:	23/08/2021
პინი:	9898

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მთაწმინდის	 რაიონის	 გამგეობაში	 შემოსული	 თქვენი	 N8691/1-
6/21	(შიდა	სარეგისტრაციო	N02-01212292232-38)	წერილის	პასუხად,	გაცნობებთ,	მთაწმინდის	რაიონის
გამგეობის	 მიერ	 ბინის	 ქირის	 საკონფენსაციო	 თანხის	 გაცემასთან	 დაკავშირებული	 საკითხები
რეგულირდება	 ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 29	 დეკემბრის	 N72-138
განკარგულებით	 დამტკიცებული	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტით
გათვალისწინებული	 „დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის“	 ქვეპროგრამის
განხორციელების	წესის	შესაბამისად.

ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2020	წლის	29	დეკემბრის	N72-138	განკარგულებით
დამტკიცებული	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული
„დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის“	 ქვეპროგრამის	 განხორციელების	 წესის
საფუძველზე,	 გამგეობა	 დღეის	 მდგომარეობით,	 ბინის	 ქირის	 საკომპენსაციო	 თანხით	 უზრუნველყოფს
148	ოჯახს,	მათგან:

ა)	 ზემოაღნიშნული	 წესის	 მე-2	 მუხლის	 საფუძველზე,	 მათ	 საკუთრებაში	 არსებული	 ავარიული
საცხოვრებელი	ფართიდან	გაყვანილ	71	ოჯახს;

ბ)	 ზემოაღნიშნული	 წესის	 მე-9	 მუხლის	 საფუძველზე,	 მძიმე	 სოციალურ-ეკონომიკურ
მდგომარეობაში	 მყოფ	 77	 ოჯახს,	 რომლებსაც	 არ	 გააჩნიათ	 საკუთარი	 საცხოვრებელი	 ფართი	 და
მოკლებულნი	 არიან	 შესაძლებლობას	 დამოუკიდებლად	 მოახერხონ	 ბინის	 ქირის	 საკომპენსაციო
თანხის	გადახდა.

ასევე	 დამატებით	 გაცნობებთ,	 რომ	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტით
გათვალისწინებული	 „დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის“	 ქვეპროგრამის
განხორციელების	 წესის	 მე-2	 მუხლის	 პირველი	 ნაწილის	 თანახმად,	 ქვეპროგრამის	 ფარგლებში
კომპენსაციის	 მიღების	 უფლება	 აქვს	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ	 იმ	 პირს,	 რომელსაც	 საკუთრებაში	 ან	 მფლობელობაში	 გააჩნია	 ქალაქ	 თბილისის

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=38-01212352218&pin=9898


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 დანგრეული	 ან	 სხვადასხვა	 გარემოების	 შედეგად
საცხოვრებლად	 გამოუსადეგარი	 სახლი	 (შემდგომში	 –	 ამორტიზებული	 ფართი),	 თუ	 პირი	 ამ
საცხოვრებელ	 სადგომში	 ცხოვრობდა	 უშუალოდ	 მის	 ამორტიზებამდე,	 მას	 და	 მისი	 ოჯახის	 წევრს	 არ
გააჩნია	 სხვა	 საცხოვრებლად	 ვარგისი	 ფართი	 საკუთრებაში,	 ამასთან	 მოცემული	 მომენტისათვის	 არ
აქვს	 დროებითი	 საცხოვრებელი	 ფართით	 სარგებლობისათვის	 ქირის	 გადახდის	 საშუალება	 და
განცხადების	წარდგენის	მომენტამდე	ბოლო	ერთი	წლის	განმავლობაში	რეგისტრირებული	მისამართი
ჰქონდა	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე,	ხოლო	ამავე	წესის	მე-9	მუხლის	პირველი
ნაწილის	 შესაბამისად,	 განსაკუთრებულ	შემთხვევებში	 გამგებელს	შეუძლია	 მიიღოს	გადაწყვეტილება,
ამ	 წესით	დადგენილისაგან	 განსხვავებული	 პირობებით	და	 წესით,	 სოციალურად	დაუცველი	ოჯახების
მონაცემთა	 ერთიან	 ბაზაში	 რეგისტრირებული	 ან	 მძიმე	 სოციალურ-ეკონომიკურ	 ან	 საცხოვრებელ
პირობებში	მყოფი	პირებისათვის,	აგრეთვე	სტიქიური	უბედურების	(მიწისძვრა,	წყალდიდობა,	მეწყერი,
ხანძარი	და	სხვა)	შედეგად	დაზარალებული	ოჯახებისთვის	კომპენსაციის	გაცემის	შესახებ.

გამგეობა	 აღნიშნულ	 ოჯახებს	 ბინის	 ქირის	 საკომპენსაციო	 თანხით	 უზრუნველყოს	 2021	 წლის
ბოლომდე.

პატივისცემით,

დავით	კირკიტაძე

მთაწმინდის	რაიონის	გამგეობა-პირველადი
სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	(გამგებელი)



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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საბურთალოს  რაიონის გამგებელს

ბატონ  გაიოზ ვასაძეს

ბატონო  გაიოზ,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით, რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	31-0121236448
თარიღი:	24/08/2021
პინი:	8125

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საბურთალოს	რაიონის	გამგეობაში	2021	წლის
17	 აგვისტოს	 შემოსული	 N	 02-01212292145-31	 წერილის	 პასუხად,	 სადაც	 ითხოვთ
საბურთალოს	 რაიონის	 გამგეობის	 მიერ	 ბინის	 ქირის	 კომპენსაციით
დაკმაყოფილებული	ოჯახების/მოქალაქეების	შსახებ	ინფორმაციას,	გაცნობებთ	რომ
აღნიშნული	 პროგრამით	 სარგებლობს	 99	 ოჯახი/მოქალაქე,	 აქედან	 დანგრეული/
ავარიული	სახლებიდან	გაყვანილია	11	ოჯახი,	ხანძრის	შედეგად	განადგურლებული
სახლებიდან	გაყვანილია	4	ოჯახი,	უბედური	შემთხვევის	შედეგად	2	ოჯახი,	სტიქიის
შედეგად	 ქირით	 გაყვანილია	 1	 ოჯახი	 ,	 ხოლო	 სოციალურად	 დაუცველი,	 მძიმე
საარსებო	პირობების	გამო	უსახლკაროდ	დარჩენილი	81	ოჯახი	იღებს	ბინის	ქირის
კომპენსაციას.

პატივისცემით,

გაიოზ	ვასაძე

საბურთალოს	რაიონის	გამგეობა-პირველადი
სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	(გამგებელი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=31-0121236448&pin=8125


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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8696/1-6/21
17-08-2021

სამგორის  რაიონის გამგებელს

ბატონ  კახა სამხარაძეს

ბატონო  კახა,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	37-0121236537
თარიღი:	24/08/2021
პინი:	4316

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

თქვენი	2021	წლის	17	აგვისტოს	N	8696/1-6/21	(N	02-01212292065-37)	წერილის	პასუხად	გაცნობებთ,
რომ	 სამგორის	 რაიონის	 გამგეობა	 დღეის	 მდგომარეობით	 „დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა
კომპენსაციის“	 პროგრამის	 ფარგლებში	 ბინის	 ქირის	 კომპენსაციას	 უხდის	 249	 ოჯახს.	 აქედან
დანგრეული	 ან	 საცხოვრებლად	 გამოუსადეგარი	 სახლების	 მაცხოვრებელია	 44,	 ხოლო	 205	 მძიმე
სოციალურ-ეკონომიკური	მდგომარეობიდან	გამომდინარე	უსახლკაროდ	დარჩენილი	ოჯახები.

„დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის“	 პროგრამის	 ფარგლებში	 ბინის	 ქირის
კომპენსაციის	დანიშვნა	ხდება	ქალაქ	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2020	წლის	29
დეკემბრის	№72-138	დადგენილების	და	სამგორის	რაიონის	გამგებლის	ბრძანების	საფუძველზე.	ამავე
დადგენილების	 საფუძველზე	 ქირის	 საკომპენსაციო	 თანხის	 დანიშვნა	 ხდება	 მიმდინარე	 საბიუჯეტო
წლის	ბოლომდე.

კახა	სამხარაძე

პირველადი	სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი
(გამგებელი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=37-0121236537&pin=4316


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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8693/1-6/21
17-08-2021

ვაკის  რაიონის გამგებელს

ბატონ  დავით კვინიკაძეს

ბატონო  დავით,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	30-0121236638
თარიღი:	24/08/2021
პინი:	7799

	

ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ვაკის	 რაიონის	 გამგეობაში	 2021	 წლის	 17	 აგვისტოს	 შემოსული
საქართველოს	 პარლამენტის	 წევრის	 ლევან	 იოსელიანის	 N02-01212291922-30	 (N8693/1-6/21;
17/08/21წ.)	 განცხადების	 პასუხად	 გაცნობებთ,	 რომ	 დღეის	 მდგომარეობით	 ვაკის	 რაიონის	 გამგეობა
ბინის	 ქირის	 საკომპენსაციო	 თანხით	 უზრუნველყოფს	 143	 ოჯახს,	 აქედან	 ავარიული	 საცხოვრებელი
სახლებიდან	გაყვანილია	5	ოჯახი,	ხოლო	დანარჩენი	138	ოჯახი	გახლავთ,	საგამონაკლისო	წესით	მძიმე
სოციალური	 მდგომარეობის	 გამო	 ბინის	 ქირით	 ან/და	 ქირის	 ნაწილით	 უზრუნველყოფილი
ბენეფიციარები.

პატივისცემით,

დიანა	წიქორიძე

ვაკის	რაიონის	გამგეობა-იურიდილი	განყოფილება-
პირველი	კატეგორიის	უმცროსი	სპეციალისტი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-0121236638&pin=7799


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8692/1-6/21
17-08-2021

კრწანისის  რაიონის გამგებელს

ბატონ  ბექა მიქაუტაძეს

ბატონო  ბექა,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	39-01212512082
თარიღი:	08/09/2021
პინი:	4133

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

	 ბატონო	ლევან,

	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 კრწანისის	 რაიონის	 გამგეობაში	 შემოსული	 თქვენი	 2021
წლის	 17	 აგვისტოს	 N8692/1-6/21	 (რეგ.:	 N02-01212291964-39;	 17.08.2021წ.)	 წერილის	 პასუხად
გაცნობებთ,	რომ	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2020	წლის	29	დეკემბრის	N72-138
დადგენილებით	 დამტკიცებული	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტით
გათვალისწინებული	 „დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის“	 ქვეპროგრამის
განხორციელების	 წესის	 საფუძველზე,	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 კრწანისის	 რაიონის
გამგეობა,	 დღეის	 მდგომარეობით,	 ბინის	 ქირის	 საკომპენსაციო	 თანხით	 უზრუნველყოფს	 175	 ოჯახს.
მათ	შორის,	ავარიული,	დანგრეული	და	საცხოვრებლად	გამოუსადეგარი	ფართის	მესაკუთრეა	71	ოჯახი,
ხოლო	 სოციალურად	 დაუცველი	 და	 უმწეო	 მდგომარეობაში	 მყოფი	 უსახლკაროდ	 დარჩენილი	 104
ოჯახი.

	 აქვე	 გაცნობებთ,	 რომ	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 კრწანისის	 რაიონის	 გამგეობა
აღნიშნულ	ოჯახებს	ბინის	ქირის	საკომპენსაციო	თანხით	უზრუნველყოფს	მიმდინარე	წლის	ბოლომდე.

	 პატივისცემით,

ნიკოლოზი	წიკლაური

კრწანისის	რაიონის	გამგეობა-პირველადი	სტრუქტურული
ერთეულის	ხელმძღვანელი	(გამგებელი)	(მოვალეობის
შემსრულებელი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=39-01212512082&pin=4133


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8694/1-6/21
17-08-2021

გლდანის  რაიონის გამგებელს

ბატონ  ლევან ნაროუშვილს

ბატონო  ლევან,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	34-0121246961
თარიღი:	03/09/2021
პინი:	6741

	

მოგესალმებით,

ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	გლდანის	რაიონის	გამგეობაში	საქართველოს	პარლამენტიდან
გადმოგზავნილი	თქვენი	2021	წლის	17	აგვისტოს	N02-01212291963-34	წერილის	პასუხდ,	 რომელიც
შეეხება	 მოქალაქეთა	 დროებითი	 საცხოვრებელი	 ფართით	 სარგებლობის	 ქირის	 კომპენსაციით
უზრუნველყოფასთან	დაკავშირებულ	ინფორმაციას,	 გაცნობებთ,	რომ	 გლდანის	 გამგეობა	 ბინის	ქირის
საკომპენსაციო	თანხას	დღეის	მდგომარეობით	გასცემს	98	ოჯახზე,	მათ	შორის	95	ოჯახს	კომპენსაცია
დაენიშნა	 „ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული
„დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის“	 ქვეპროგრამის	 განხორციელების	 წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 29	 დეკემბრის
№72-138	 დადგენილების	 მე-9	 მუხლის	 1-ლი	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 ხოლო	 3	 ოჯახზე	 კომპენსაცია
გაიცემა	აღნიშნული	დადგენილების	მე-2	მუხლის	1-ლი	პუნქტის	თანახმად.

ხოლო	 რაც	 შეეხება	 ქირით	 უზრუნველყოფის	 პერიოდს,	 აღნიშნული	 განისაზღვრება
ინდივიდუალურად	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 29.12.2020	 წლის	 N72-138
დადგენილებების	შესაბამისად.

ქირის	 საკომპენსაციო	თანხის	დანიშვნის	 მაქსიმალური	 ვადაა	 მიმდინარე	 საბიუჯეტო	წლის	31
დეკემბერი,	 თუ	 არ	 გამოვლინდა	 კომპენსაციის	 შეწყვეტის	 საფუძველი	 (უძრავ	 ქონებაზე	 საკუთრების
უფლების	 წარმოშობა,	 შემოსავალი,	 ავარიული/განადგურებული	 საკუთრების	 გასხვისება,
ხელშეკრულებით	განსაზღვრული	მისამართიდან	გადასვლა/ახალი	ხელშეკრულების	წარმოუდგენლობა,
ხელშეკრულების	ვადის	გასვლა,	ინფორმაციის	დამალვა,	პირადი	განცხადება,	გარდაცვალება	და	სხვა
გარემოება,	რომელიც	დაფიქსირდება	 ინსპექტირების	 შედეგად	და	 ამართლებს	 კომპენსაციის	 გაცემის
შეწყვეტას),	 ხოლო	 წლის	 ბოლოს	რაიონის	 გამგებლის	 ბრძანების	 საფუძველზე	 მტკიცდება	 მომდევნო
საბიუჯეტო	წლის	ქირის	საკომპენსაციო	თანხის	მიმღებ	ბენეფიციართა	სია.

პატივისცემით,

ლევან	ნაროუშვილი

გლდანის	რაიონის	გამგეობა-პირველადი	სტრუქტურული
ერთეულის	ხელმძღვანელი	(გამგებელი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=34-0121246961&pin=6741
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გლდანის  რაიონის გამგებელს

ბატონ  ლევან ნაროუშვილს

ბატონო  ლევან,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	34-0121246961
თარიღი:	03/09/2021
პინი:	6741

	

მოგესალმებით,

ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	გლდანის	რაიონის	გამგეობაში	საქართველოს	პარლამენტიდან
გადმოგზავნილი	თქვენი	2021	წლის	17	აგვისტოს	N02-01212291963-34	წერილის	პასუხდ,	 რომელიც
შეეხება	 მოქალაქეთა	 დროებითი	 საცხოვრებელი	 ფართით	 სარგებლობის	 ქირის	 კომპენსაციით
უზრუნველყოფასთან	დაკავშირებულ	ინფორმაციას,	 გაცნობებთ,	რომ	 გლდანის	 გამგეობა	 ბინის	ქირის
საკომპენსაციო	თანხას	დღეის	მდგომარეობით	გასცემს	98	ოჯახზე,	მათ	შორის	95	ოჯახს	კომპენსაცია
დაენიშნა	 „ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული
„დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის“	 ქვეპროგრამის	 განხორციელების	 წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 29	 დეკემბრის
№72-138	 დადგენილების	 მე-9	 მუხლის	 1-ლი	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 ხოლო	 3	 ოჯახზე	 კომპენსაცია
გაიცემა	აღნიშნული	დადგენილების	მე-2	მუხლის	1-ლი	პუნქტის	თანახმად.

ხოლო	 რაც	 შეეხება	 ქირით	 უზრუნველყოფის	 პერიოდს,	 აღნიშნული	 განისაზღვრება
ინდივიდუალურად	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 29.12.2020	 წლის	 N72-138
დადგენილებების	შესაბამისად.

ქირის	 საკომპენსაციო	თანხის	დანიშვნის	 მაქსიმალური	 ვადაა	 მიმდინარე	 საბიუჯეტო	წლის	31
დეკემბერი,	 თუ	 არ	 გამოვლინდა	 კომპენსაციის	 შეწყვეტის	 საფუძველი	 (უძრავ	 ქონებაზე	 საკუთრების
უფლების	 წარმოშობა,	 შემოსავალი,	 ავარიული/განადგურებული	 საკუთრების	 გასხვისება,
ხელშეკრულებით	განსაზღვრული	მისამართიდან	გადასვლა/ახალი	ხელშეკრულების	წარმოუდგენლობა,
ხელშეკრულების	ვადის	გასვლა,	ინფორმაციის	დამალვა,	პირადი	განცხადება,	გარდაცვალება	და	სხვა
გარემოება,	რომელიც	დაფიქსირდება	 ინსპექტირების	 შედეგად	და	 ამართლებს	 კომპენსაციის	 გაცემის
შეწყვეტას),	 ხოლო	 წლის	 ბოლოს	რაიონის	 გამგებლის	 ბრძანების	 საფუძველზე	 მტკიცდება	 მომდევნო
საბიუჯეტო	წლის	ქირის	საკომპენსაციო	თანხის	მიმღებ	ბენეფიციართა	სია.

პატივისცემით,

ლევან	ნაროუშვილი

გლდანის	რაიონის	გამგეობა-პირველადი	სტრუქტურული
ერთეულის	ხელმძღვანელი	(გამგებელი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=34-0121246961&pin=6741
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ნაძალადევის  რაიონის გამგებელს

ბატონ  ირაკლი ხელაძეს

ბატონო  ირაკლი,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	35-01212392192
თარიღი:	27/08/2021
პინი:	8903

	

ბატონო	ლევან,

თქვენი	2021	წლის	17	აგვისტოს	N8696/1-6/21	(N02-01212292065-35)	წერილის	პასუხად	გაცნობებთ,
რომ	 ნაძალადევის	 რაიონის	 გამგეობა,	 დღეის	 მდგომარეობით,	 „დანგრეული	 სახლების
მაცხოვრებელთა	 კომპენსაცის''	 პროგრამის	 ფარგლებში	 ბინის	 ქირის	 კომპენსაციას	 უხდის	 -	 353
ოჯახს.	აქედან,	დანგრეული	ან	საცხოვრებლად	გამოუსადეგარი	სახლების	მესაკუთრე/მფლობელი	-	56
ბენეფიციარია,	 ხოლო	 297	 -	 მძიმე	 სოციალურ-ეკონომიკური	 მდგომარეობიდან	 გამომდინარე
უსახლკაროდ	დარჩენილი,	ასევე,	სოციალურად	დაუცველი	და	შეჭირვებული	ოჯახი.

დროებითი	საცხოვრებელი	ფართის	(ბინის	ქირის)	ასანაზღაურებელი	კომპენსაცია	დანიშნულია	ქალაქ
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 29	 დეკემბრის	 №72-138	 დადგენილების
შესაბამისად,	 ნაძალადევის	 რაიონის	 გამგებლის	 2021	 წლის	 ბრძანებების:	 ბ35.01211961;
ბ35.01211971;	 ბ35.01211972;	 ბ35.01211973;	 ბ35.01211976;	 საფუძველზე,	 არაუმეტეს	 მიმდინარე
საბიუჯეტო	წლის	ბოლომდე.

პატივისცემით,

ირაკლი	ხელაძე

ნაძალადევის	რაიონის	გამგეობა-პირველადი
სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	(გამგებელი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=35-01212392192&pin=8903


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8697/1-6/21
17-08-2021

ჩუღურეთის  რაიონის გამგებელს

ბატონ  ზურაბ ჩიკვილაძეს

ბატონო  ზურაბ,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი
მისამართი: თბილისი.	რუსთაველის	გამზ.#8

წერილის	ნომერი:	33-01212391586
თარიღი:	27/08/2021
პინი:	3514

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ჩუღურეთის	 რაიონის	 გამგეობაში	 შემოსული	 თქვენი	 თქვენი
(N8697/1-6/21	 რეგ.	 02-01212292051-33)	 წერილის	 პასუხად,	 გაცნობებთ,	 ჩუღურეთის	 რაიონის	 გამგეობის
მიერ	 ბინის	 ქირის	 საკომპენსაციო	 თანხის	 გაცემასთან	 დაკავშირებული	 საკითხები	 რეგულირდება	 ქ.
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 29	 დეკემბრის	 N72-138	 განკარგულებით
დამტკიცებული	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული
„დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის“	 ქვეპროგრამის	 განხორციელების	 წესის
შესაბამისად.

განგიმარტავთ,	 რომ	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული
„დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის“	 ქვეპროგრამის	 განხორციელების	 წესის	 მე-2
მუხლის	პირველი	ნაწილის	თანახმად,	ქვეპროგრამის	ფარგლებში	კომპენსაციის	მიღების	უფლება	აქვს
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	რეგისტრირებულ	იმ	პირს,	რომელსაც	საკუთრებაში
ან	მფლობელობაში	გააჩნია	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	არსებული	დანგრეული
ან	 სხვადასხვა	 გარემოების	 შედეგად	 საცხოვრებლად	 გამოუსადეგარი	 სახლი	 (შემდგომში	 –
ამორტიზებული	 ფართი),	 თუ	 პირი	 ამ	 საცხოვრებელ	 სადგომში	 ცხოვრობდა	 უშუალოდ	 მის
ამორტიზებამდე,	 მას	 და	 მისი	 ოჯახის	 წევრს	 არ	 გააჩნია	 სხვა	 საცხოვრებლად	 ვარგისი	 ფართი
საკუთრებაში,	 ამასთან	 მოცემული	 მომენტისათვის	 არ	 აქვს	 დროებითი	 საცხოვრებელი	 ფართით
სარგებლობისათვის	ქირის	გადახდის	საშუალება	და	განცხადების	წარდგენის	მომენტამდე	ბოლო	ერთი
წლის	 განმავლობაში	 რეგისტრირებული	 მისამართი	 ჰქონდა	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე,	 ხოლო	 ამავე	 წესის	 მე-9	 მუხლის	 პირველი	 ნაწილის	 შესაბამისად,	 განსაკუთრებულ
შემთხვევებში	 გამგებელს	 შეუძლია	 მიიღოს	 გადაწყვეტილება,	 ამ	 წესით	 დადგენილისაგან
განსხვავებული	 პირობებით	და	 წესით,	 სოციალურად	დაუცველი	ოჯახების	 მონაცემთა	 ერთიან	 ბაზაში
რეგისტრირებული	ან	მძიმე	სოციალურ-ეკონომიკურ	ან	საცხოვრებელ	პირობებში	მყოფი	პირებისათვის,
აგრეთვე	 სტიქიური	 უბედურების	 (მიწისძვრა,	 წყალდიდობა,	 მეწყერი,	 ხანძარი	 და	 სხვა)	 შედეგად
დაზარალებული	ოჯახებისთვის	კომპენსაციის	გაცემის	შესახებ.

ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 29	 დეკემბრის	 N72-138	 განკარგულებით
დამტკიცებული	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული
„დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის“	 ქვეპროგრამის	 განხორციელების	 წესის
საფუძველზე,	 გამგეობა	დღეის	 მდგომარეობით,	 ბინის	 ქირის	 საკომპენსაციო	თანხით	უზრუნველყოფს
167	ოჯახს.

-	 აღნიშნული	 წესის	 მე-2	 მუხლის	 საფუძველზე,	 დანგრეული/ავარიული	 სახლებიდან	 ჩუღურეთის
რაიონის	გამგეობის	მიერ	ქირით	გაყვანილია	49	ოჯახი;

-	 მე-9	 მუხლის	 საფუძველზე	 გამგეობა	 ბინის	 ქირის	 კომპენსაციით	 უზრუნველყოფს	 სოციალურად
დაუცველ	და	შეჭირვებულ	მდგომარეობაში	მყოფ	118	ოჯახს.

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=33-01212391586&pin=3514


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ჩუღურეთის	რაიონის	გამგეობა	აღნიშნულ	ოჯახებს	ბინის	ქირის
საკომპენსაციო	თანხით	უზრუნველყოფს	მიმდინარე	წლის	ბოლომდე.

პატივისცემით,

ზურაბ	ჩიკვილაძე

ჩუღურეთის	რაიონის	გამგეობა-პირველადი
სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	(გამგებელი)



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

ბატონ  მამუკა ვეკუას

ბატონო  მამუკა,

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შესაბამისად, გათვალისწინებულია დანგრეული 
სახლების მაცხოვრებელთათვის  კომპენსაციის გაცემა. კომპენსაციის გაცემით,  ხორციელდება ავარიული და 
საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 

ასევე, კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც 
საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა 
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ 
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია 
სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.

გარდა ამისა, კომპენსაცია გაიცემა ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი 
დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის 
აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის 
მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ,  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეის  მდგომარეობით რამდენ ოჯახზე გაიცემა აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირა ან ქირის ნაწილი? 

ასევე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახზე ცალ ცალკე,  რა პერიოდით და რა საფუძვლით  
განხორციელდა აღნიშნული ოჯახების უზრუნველყოფა  ბინის ქირით?

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	32-0121237646
თარიღი:	25/08/2021
პინი:	3704

	

ბატონო	ლევან,

2021	წლის	18	აგვისტოს	N02-01212292242-32	(N8699/1-6/21)	წერილის	პასუხად,	გეგზავნებათ	თქვენს
მიერ	მოთხოვნილი	ინფორმაცია	2021	 წლის	 აგვისტოს	თვის	 მდგომარეობით,	 ‘’დანგრეული	 სახლების
მაცხოვრებელთა	 ბინის	 ქირის	 კომპენსაციის’’	 ქვეპროგრამის	 განხორციელების	 ფარგლებში,	 ქ.
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის,	 დიდუბის	 რაიონის	 მიერ	 დანიშნული,	 ბინის	 ქირის	 კომპენსაციების
შესახებ.	 კერძოდ,	 ამ	 დროისთვის,	 ჩვენს	 ხელთ	 არსებული	 ინფორმაციით,	 ქ.	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 დიდუბის	 რაიონის	 მიერ,	 2014	 წლიდან	 დღემდე	 ქირით	 გაყვანილია	 85	 ოჯახი
როგორც	 მძიმე	 სოციალური	 მდგომარეობიდან	 გამომდინარე,	 ასევე,	 ავარიული/აღდგენას
დაქვემდებარებული	და	ხანძრის/გაზის	აფეთქების,	დროს	დაზარალებულები:

ქ.თბილისის	 მთავრობის	 2012	 წლის	 26	 დეკემბრის	 #35.50.1312	 დადგენილებით	 დამტკიცებული
''ქ.თბილისში	 დანგრეული	 სახლების	 მაცხოვრებელთა	 კომპენსაციის	 პროგრამის	 განხორციელების
ინსტრუქცის	 1-ლი,	 მე-2	 მუხლის	 მე-4	 პუნქტის	 და	 მე-6	 მუხლის	 6	 ე	 პუნქტის,	 ასევე	 11	 ე	 მუხლის
საფუძველზე	-	13	ოჯახი.

ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2015	 წლის	 29	 დეკემბრის	 #333-138	 დადგენილებით
დამტკიცებული	წესის	მე-9	მუხლის	მე-2	პუნქტის	შესაბამისად:	25	ოჯახი;

2018	 წლის	 16	 იანვრის	#10-23	დადგენილებით	დამტკიცებული	 წესის	 მე-9	 მუხლის	 შესაბამისად	 -	 11
ოჯახი;

2020	წლის	24	იანვრის	52-11	დადგენილებით	დამტკიცებული	დანართის	მე	-	9ე	მუხლის	საფუძველზე	-
15	ოჯახი.

2020	წლის	29	დეკემბრის	72-138	დადგენილება,	მუხლი	დანართის	2	ე,	მე	6ე	მუხლის	4	ე	პუნქტის	და
ასევე	რიგ	შემთხვევაში	9	ე	მუხლის	შესაბამისად	-	21	ოჯახი.

პატივისცემით,

თამარ	მაისურაძე

დიდუბის	რაიონის	გამგეობა-საორგანიზაციო
განყოფილება-მეორადი	სტრუქტურული	ერთეულის
ხელმძღვანელი	(განყოფილების	უფროსი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=32-0121237646&pin=3704

