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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ 
საკითხებთან დაკავშირებით:

 ქალაქ ზუგდიდში ყოფილი ეგრისის შენობაში რომელიც არის ავარიული, 
ამორტიზებულია კედლები, იატაკი, სახურავი, დაზიანებულია 
წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემა   და საშიშია აღნიშნულ 
შენობაში ცხოვრება. ხსენებულ შენობაში ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით 
ცხოვრობს 6 ოჯახი. წინა წელს აღნიშნული შენობიდან მოხდა, რამდენიმე 
ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა თუმცა დღემდე უცნობია რა 
პრინციპით იქნა შერჩეული ეს ოჯახები და ასევე რა ბედი ელის დარჩენილ 
ოჯახებს.

 ზუგდიდის ყოფილი რაიონული საავადმყოფოს შენობა რომელიც არის 
ავარიული, ამორტიზებულია კედლები, იატაკი, სახურავი, დაზიანებულია 
წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემა   და საშიშია აღნიშნულ 
შენობაში ცხოვრება. ხსენებულ შენობაში ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით 
ცხოვრობს 13 ოჯახი. წინა წელს აღნიშნული შენობიდან მოხდა რამდენიმე 
ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა თუმცა დღემდე უცნობია რა 
პრინციპით იქნა შერჩეული ეს ოჯახები და ასევე რა ბედი ელის დარჩენილ 
ოჯახებს.

 ზუგდიდი ფაიფურში ყოფილი ავიაციის შენობა რომელიც არის ავარიული, 
ამორტიზებულია კედლები, იატაკი, სახურავი, დაზიანებულია 
წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემა   და საშიშია აღნიშნულ 
შენობაში ცხოვრება. ხსენებულ შენობაში ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით 
ცხოვრობს 7 ოჯახი. წინა წელს აღნიშნული შენობიდან მოხდა რამდენიმე 
ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა თუმცა დღემდე უცნობია რა 
პრინციპით იქნა შერჩეული ეს ოჯახები და ასევე რა ბედი ელის დარჩენილ 
ოჯახებს.



ზ/ხსენებულიდან გამომდინარე გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია როდის იგეგმება 
აღნიშნული ოჯახებისთვის ბინებით  უზრუნველყოფა და რა სახის დახმარებას 
ახორციელებს სამინისტრო ხსენებული ოჯახების მიმართ.

დამატებით, გთხოვთ უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი ასაშენებელი, მშენებარე ან 
გადასაცემ ბინებში მოხდეს ზემოაღნიშნული ოჯახების განთავსება და სამინისტრომ 
პრიორიტეტი მიანიჭოს ხსენებულ კომპაქტური განსახლების ობიექტში განთავსებულ 
პირებს.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



2/8/2022

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/dfa5cab5-17f3-4d2a-8812-9cafd6de5028.html 1/2

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, 

Labour, Health and Social Affairs of Georgia
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   № 01/3389 08 / თებერვალი / 2022 წ.    

საქართველოს პარლამენტის წევრს
 ქალბატონ ანა წითლიძეს

 

 
 

   ქალბატონო ანა,

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის. ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრომ განიხილა თქვენი მიმდინარე წლის N 532/3-113/22 და N533/3-113/22
კორესპონდენცია, იძულებით გადაადგილებულ პირთა- დევნილთა სტატისტიკური მონაცემებისა და ასევე
დევნილი ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ.

წერილით წარმოდგენილი  პუნქტების შესაბამისად გაცნობებთ, რომ: 

·  ქ. ზუგდიდში იძულებით გადაადგილებულ პირთა გრძელვადიანი განსახლების 2020 წლის ეტაპზე,
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2021 წლის 8 აპრილის №  01-30/ნ ბრძანების მე-6 მუხლის მე-10 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის
შესაბამისად, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ,
შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლის მიზნით 23.03.2020 წელს მომზადებული N001894420 დასკვნის
და მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ აღნიშნულ ობიექტში განხორციელებული აღწერის შედეგად
წარმოდგენილი ინფორმაციის  საფუძველზე, განხორციელდა ქ. ზუგდიდში, თამარ მეფის ქ. N175-ში მდებარე,
ყოფილი სასტუმრო „ეგრისის“ შენობაში ფაქტობრივად მცხოვრები 7 დევნილი ოჯახის  განსახლება,
კრიტერიუმების გარეშე, ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქ. N7-ში მდებარე ახალაშენებულ კორპუსებში.

·    ქ. ზუგდიდში, ყოფილი რაიონული საავადმყოფოს შენობაში (კოსტავას ქ. N30) ფაქტობრივად მცხოვრებ
დევნილ ოჯახთა გრძელვადიანი განსახლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 8 აპრილის № 01-30/ნ ბრძანების მე-6
მუხლის მე-10 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად განხორციელდება, ქ. ზუგდიდში იძულებით

გადაადგილებულ პირთა გრძელვადიანი განსახლების მომდევნო ეტაპზე, სსიპ - ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ, შენობის ტექნიკური მდგომარეობის
შესწავლის მიზნით მომზადებული საექსპერტო დასკვნისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ,
აღნიშნულ ობიექტში განხორციელებული აღწერის საფუძველზე წარმოდგენილი ინფორმაციის

 გათვალისწინებით. რაც შეეხება შეკითხვას, თუ რის საფუძველზე განხორციელდა 2021 წელს აღნიშნულ
ობიექტში მცხოვრებ დევნილ ოჯახთა გარკვეული რაოდენობის უზრუნველყოფა გრძელვადიანი

საცხოვრებელი ფართებით გაცნობებთ, რომ აღნიშნული განხორციელდა დევნილი ოჯახების მიერ
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2021 წლის 8 აპრილის № 01-30/ნ ბრძანების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით
დამტკიცებული „დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესის“ შესაბამისად შევსებული განაცხადებისა
და ამავე ბრძანებით განსაზღვრული კრიტერიუმების გათვალისწინებით მინიჭებული ქულების რიგითობის
დაცვით.

·      ქ. ზუგდიდში, ფაიფურის დასახლება, ჭავჭავაძის ქ.N14-ში მდებარე, ყოფილი „მანქანათმშენებელი“ ქარხნის
სამ კორპუსში (N2,N3,N4) ფაქტობრივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახთა გრძელვადიანი განსახლება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2021 წლის 8 აპრილის №  01-30/ნ ბრძანების მე-6 მუხლის მე-10 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის
შესაბამისად განიხილება, ქ. ზუგდიდში იძულებით გადაადგილებულ პირთა გრძელვადიანი განსახლების
მომდევნო ეტაპზე, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს
მიერ, შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლის მიზნით მომზადებული საექსპერტო დასკვნებისა და
მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ, აღნიშნულ ობიექტში განხორციელებული აღწერის საფუძველზე
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წარმოდგენილი ინფორმაციის  გათვალისწინებით. რაც შეეხება შეკითხვას, თუ რის საფუძველზე
განხორციელდა გასული განსახლების ეტაპზე აღნიშნულ ობიექტში მდებარე კორპუსში მცხოვრებ დევნილ
ოჯახთა გარკვეული რაოდენობის უზრუნველყოფა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართებით გაცნობებთ,
რომ აღნიშნული განხორციელდა დევნილი ოჯახების მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 8 აპრილის № 01-30/ნ
ბრძანების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით დამტკიცებული„დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის
წესის“ შესაბამისად შევსებული განაცხადებისა და ამავე ბრძანებით განსაზღვრული კრიტერიუმების
გათვალისწინებით მინიჭებული ქულების რიგითობის დაცვითა და სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ, შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლის მიზნით
მომზადებული საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე.

აქვე, გაცნობებთ, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გრძელვადიანი განსახლების ფარგლებში, 2024
წლამდე იგეგმება 13 000 დევნილი ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით. აღნიშნული პროექტის
ფარგლებში პრიორიტეტი მიენიჭება ნგრევად და სიცოცხლისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველ
ობიექტებში ფაქტობრივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს.

ამასთან, თქვენი 2022 წლის 21 იანვრის N532/3-113/22 წერილთან დაკავშირებით, დანართის სახით გაწვდით,
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სტატისტიკურ მონაცემებს (წერილში მითითებული 1-7
საკითხები) და მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციას სოციალურად დაუცველ პირებთან დაკავშირებით (8-
9 საკითხები).

იხ.დანართი Excel ფაილები.

პატივისცემით,

 

 

 

მინისტრის მოადგილე ილია ღუდუშაური


