
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

12347/3-87/21
17-12-2021

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერს

   გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი

ინფორმაცია:

1. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის რა ნაწილი უჭირავს მუნიციპალურ 
და კერძო სასაფლაოებს (ცალ-ცალკე)?

2. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოებისთვის 
გამოყოფილი ფართის რა ნაწილია ათვისებული დღევანდელი მდგომარეობით?

3. მუნიციპალური სასაფლაოების შემთხვევაში, რამდენია 1 კვადრატული მეტრი მიწის 
ნაკვეთის ღირებულება?

  გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

12345/3-87/21
17-12-2021

ქალაქ ქუთაისის მერს

   გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი

ინფორმაცია:

1. ქალაქ ქუთაისის  ტერიტორიის რა ნაწილი უჭირავს მუნიციპალურ და კერძო 
სასაფლაოებს (ცალ-ცალკე)?

2. ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოებისთვის გამოყოფილი 
ფართის რა ნაწილია ათვისებული დღევანდელი მდგომარეობით?

3. მუნიციპალური სასაფლაოების შემთხვევაში, რამდენია 1 კვადრატული მეტრი მიწის 
ნაკვეთის ღირებულება?

  გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

12350/3-87/21
17-12-2021

გორის მუნიციპალიტეტის მერს

   გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი

ინფორმაცია:

1. გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის რა ნაწილი უჭირავს მუნიციპალურ და 
კერძო სასაფლაოებს (ცალ-ცალკე)?

2. გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოებისთვის 
გამოყოფილი ფართის რა ნაწილია ათვისებული დღევანდელი მდგომარეობით?

3. მუნიციპალური სასაფლაოების შემთხვევაში, რამდენია 1 კვადრატული მეტრი მიწის 
ნაკვეთის ღირებულება?

  გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

12343/3-87/21
17-12-2021

ქალაქ ფოთის მერს

   გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი

ინფორმაცია:

1. ქალაქ ფოთის  ტერიტორიის რა ნაწილი უჭირავს მუნიციპალურ და კერძო 
სასაფლაოებს (ცალ-ცალკე)?

2. ქალაქ ფოთის  ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოებისთვის გამოყოფილი ფართის 
რა ნაწილია ათვისებული დღევანდელი მდგომარეობით?

3. მუნიციპალური სასაფლაოების შემთხვევაში, რამდენია 1 კვადრატული მეტრი მიწის 
ნაკვეთის ღირებულება?

  გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

12190/3-87/21
15-12-2021

ქალაქ თბილისის მერს

   გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის

რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი

ინფორმაცია:

1. ქალაქ თბილისის ტერიტორიის რა ნაწილი უჭირავს მუნიციპალურ და კერძო 
სასაფლაოებს (ცალ-ცალკე)?

2. ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოებისთვის გამოყოფილი 
ფართის რა ნაწილია ათვისებული დღევანდელი მდგომარეობით?

3. მუნიციპალური სასაფლაოების შემთხვევაში, რამდენია 1 კვადრატული მეტრი მიწის 
ნაკვეთის ღირებულება?

  გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე


