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ხულოს მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ ვახტანგ ბერიძეს

ბატონო  ვახტანგ, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“  თანახმად,  მუნიციპალიტეტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტიანად 
განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალ 
დასახლებაში/დასახლების ნაწილში/დასახლებათა ერთობლიობაში ამ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული აქტით შეიძლება დაფუძნდეს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით,  მუნიციპალიტეტის  მიერ  დაფუძნებული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების რაოდენობა და  ჩამონათვალი.  ზემოაღნიშნულ საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და მათი სახელფასო ფონდი. 

ასევე, გთხოვთ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებული  საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 
თაობაზე.  

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	98-9821334101
თარიღი:	30/11/2021
პინი:	6600

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

თქვენი	 მიმდინარე	 წლის	 18	 ნოემბრის	 N11432-6/21	 წერილით	 მოთხოვნილი
ინფორმაციის	პასუხად	გაცნობებთ,	რომ	ხულოს	მუნიციპალიტეტს	არ	დაუფუძნებია
საჯარო	 სამართლის	 იურიდიული	 პირი.	 შესაბამისად	 ვერ	 მოგაწვდით	 თქვენი
წერილით	მოთხოვნილ	სხვა	ინფორმაციასაც.

პატივისცემით,

ვახტანგ	ბერიძე

ხულოს	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=98-9821334101&pin=6600
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ხონის მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ ლადო ჯურხაძეს

ბატონო  ლადო, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“  თანახმად,  მუნიციპალიტეტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტიანად 
განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალ 
დასახლებაში/დასახლების ნაწილში/დასახლებათა ერთობლიობაში ამ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული აქტით შეიძლება დაფუძნდეს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით,  მუნიციპალიტეტის  მიერ  დაფუძნებული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების რაოდენობა და  ჩამონათვალი.  ზემოაღნიშნულ საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და მათი სახელფასო ფონდი. 

ასევე, გთხოვთ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებული  საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 
თაობაზე.  

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	60-602132926
თარიღი:	25/11/2021
პინი:	1398

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

თქვენი,	 2021	 წლის	 18	 ნოემბრის	 წერილის	 (რეგ.N11451/1-6/21)	 პასუხად,
ხონის	 მუნიციპალიტეტის	 მერია	 გიგზავნით	 მოთხოვნილ	 ინფორმაციას	 დანართის
სახით.

	 დანართი:4(ოთხი)ფურცელი.

	 პატივისცემით,

ლადო	ჯურხაძე

ხონის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=60-602132926&pin=1398
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ხობის  მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ დავით ბუკიას

ბატონო  დავით, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“  თანახმად,  მუნიციპალიტეტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტიანად 
განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალ 
დასახლებაში/დასახლების ნაწილში/დასახლებათა ერთობლიობაში ამ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული აქტით შეიძლება დაფუძნდეს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით,  მუნიციპალიტეტის  მიერ  დაფუძნებული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების რაოდენობა და  ჩამონათვალი.  ზემოაღნიშნულ საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და მათი სახელფასო ფონდი. 

ასევე, გთხოვთ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებული  საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 
თაობაზე.  

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	50-502134215
თარიღი:	08/12/2021
პინი:	7520

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს	ბატონ	ლევან	იოსელიანს

	 ბატონო	ლევან,
	 თქვენი	2021	წლის	18	ნოემბრის	№11449/1-6/21	წერილით	მოთხოვნილი	ინფორმაცია	გეგზავნებათ
დანართის	სახით.

	 პატივისცემით,

დავით	ბუკია

ხობის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ხობის	მუნიციპალიტეტის
მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=50-502134215&pin=7520


ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	50-502134959
თარიღი:	15/12/2021
პინი:	8518

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს	ბატონ	ლევან	იოსელიანს

	 	ბატონო	ლევან,
	 ჩვენს	 2021	 წლის	 8	 დეკემბრის	 N50-502134215	 წერილთან	 დაკავშირებით	 გაცნობებთ,	 რომ
წერილში	 მითითებულია	 ინფორმაცია	 ხობის	 მუნიციპალიტეტის	 მხრიდან	 დაფუძნებული	 კერძო
სამართლის	იურიდიული	პირების	შესახებ.
	 ხობის	 მუნიციპალიტეტის	 მხრიდან	 საჯარო	 სამართლის	 იურიდიული	 პირები	 დაფუძნებული	 არ
არის.

	 პატივისცემით,

დავით	ბუკია

ხობის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ხობის	მუნიციპალიტეტის
მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=50-502134959&pin=8518
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ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ ზაზა დიასამიძეს

ბატონო ზაზა, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“  თანახმად,  მუნიციპალიტეტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტიანად 
განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალ 
დასახლებაში/დასახლების ნაწილში/დასახლებათა ერთობლიობაში ამ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული აქტით შეიძლება დაფუძნდეს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით,  მუნიციპალიტეტის  მიერ  დაფუძნებული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების რაოდენობა და  ჩამონათვალი.  ზემოაღნიშნულ საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და მათი სახელფასო ფონდი. 

ასევე, გთხოვთ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებული  საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 
თაობაზე.  

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



N 05/10747
26/11/2021

10747-05-2-202111261753

საქართველოს პარლამენტის წევრს 
 ბატონ ლევან იოსელიანს

ბატონო ლევან,

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში  თქვენი მიმდინარე წლის 18 ნოემბრის N 
11448/1-6/21 კორესპონდენციის პასუხად გაცნობებთ, რომ ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის მერიას  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დაფუძნებული არა  
აქვს.

ზაზა დიასამიძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

11389/1-6/21
18-11-2021

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ თენგიზ ჩიტიაშვილს

ბატონო თენგიზ, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“  თანახმად,  მუნიციპალიტეტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტიანად 
განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალ 
დასახლებაში/დასახლების ნაწილში/დასახლებათა ერთობლიობაში ამ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული აქტით შეიძლება დაფუძნდეს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით,  მუნიციპალიტეტის  მიერ  დაფუძნებული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების რაოდენობა და  ჩამონათვალი.  ზემოაღნიშნულ საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და მათი სახელფასო ფონდი. 

ასევე, გთხოვთ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებული  საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 
თაობაზე.  

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	94-942132352
თარიღი:	19/11/2021
პინი:	2213

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს
ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

თქვენი	 მიმდინარე	 წლის	 18	 ნოემბრის	 წერილის	 (N11358/1-6/21)	 პასუხად,
გიგზავნით	მოთხოვნილ	ინფორმაციას	დანართი	სახით.

დანართი:	13	(ცამეტი)	ფაილი.

პატივისცემით,

როლანდი	ბერიძე

ქედის	მუნიციპალიტეტის	მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=94-942132352&pin=2213


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

11446/1-6/21
18-11-2021

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ კობა ლურსმანაშვილს

ბატონო კობა, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“  თანახმად,  მუნიციპალიტეტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტიანად 
განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალ 
დასახლებაში/დასახლების ნაწილში/დასახლებათა ერთობლიობაში ამ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული აქტით შეიძლება დაფუძნდეს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით,  მუნიციპალიტეტის  მიერ  დაფუძნებული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების რაოდენობა და  ჩამონათვალი.  ზემოაღნიშნულ საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და მათი სახელფასო ფონდი. 

ასევე, გთხოვთ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებული  საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 
თაობაზე.  

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	68-682132636
თარიღი:	22/11/2021
პინი:	2955

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

თქვენი	 2021	 წლის	 18	 ნოემბრის	 N	 11446/1-6/21	 წერილის	 პასუხად,
წარმოგიდგენთ	ინფორმაციას:

ხარაგაულის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	მიერ	დაფუძნებულია	9(ცხრა)	ა(ა)იპ-ი:

1.	ა(ა)იპ	„კულტურისა	და	ხელოვნების	ცენტრი“

2.	ა(ა)იპ	„ე.	კიკნაძის	სახელობის	სკოლამდელ	დაწესებულებათა	გაერთიანება“

3.	ა(ა)იპ	„	შოთა	ბუაჩიძის	სახელობის	ხარაგაულის	სამუსიკო	სკოლა“

4.	ა(ა)იპ	„სპორტისა	და	შიდა	ტურიზმის	ცენტრი“

5.	ა(ა)იპ	„დასუფთავება	კეთილმოწყობის	გაერთიანება“

6.	ა(ა)იპ	„საზოგადოებრივი	ჯნდაცვის	ცენტრი“

7.	ა(ა)იპ	„ხარაგაულის	მოსწავლე	ახალგაზრდობის	სახლი“

8.	 ა(ა)იპ	 „მოქალაქეთა	 ჩართულობისა	 და	 ინფორმირების	 მუნიციპალური
ცენტრი“

9.	ა(ა)იპ	„სათნოების	სახლი“

	 რაც	შეეხება	მათ	დებულებას,	დასაქმებულ	პირთა	რაოდენობას	და	სახელფასო
ფონდს,	თან	ერთვის	9	დასკანერებულ	დოკუმენტად.

კობა	ლურსმანაშვილი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=68-682132636&pin=2955


ხარაგაულის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

11379/1-6/21
18-11-2021

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ გივი მოდებაძეს

ბატონო გივი, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“  თანახმად,  მუნიციპალიტეტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტიანად 
განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალ 
დასახლებაში/დასახლების ნაწილში/დასახლებათა ერთობლიობაში ამ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული აქტით შეიძლება დაფუძნდეს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით,  მუნიციპალიტეტის  მიერ  დაფუძნებული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების რაოდენობა და  ჩამონათვალი.  ზემოაღნიშნულ საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და მათი სახელფასო ფონდი. 

ასევე, გთხოვთ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებული  საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 
თაობაზე.  

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	72-722133422
თარიღი:	30/11/2021
პინი:	8937

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს
ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

ჭიათურის	მუნიციპალიტეტის	მერიაში	თქვენს	მიერ	შემოსული	მიმდინარე	წლის	18
ნოემბრის	N11379/1-6/21	წერილის	პასუხად	გაცნობებთ	ინფორმაციას	დანართების
სახით.

პატივისცემით,

გივი	მოდებაძე

ჭიათურის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=72-722133422&pin=8937


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

11377/1-6/21
18-11-2021

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ გენადი ბალანჩივაძეს

ბატონო  გენადი, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“  თანახმად,  მუნიციპალიტეტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტიანად 
განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალ 
დასახლებაში/დასახლების ნაწილში/დასახლებათა ერთობლიობაში ამ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული აქტით შეიძლება დაფუძნდეს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით,  მუნიციპალიტეტის  მიერ  დაფუძნებული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების რაოდენობა და  ჩამონათვალი.  ზემოაღნიშნულ საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და მათი სახელფასო ფონდი. 

ასევე, გთხოვთ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ, დაფუძნებული  საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 
თაობაზე.  

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	48-4821329127
თარიღი:	25/11/2021
პინი:	3480

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

თქვენი	 2021	 წლის	 18	 ნოემბრის	 N	 11377/1-6/21	 წერილთან	 დაკავშირებით
გაცნობებთ,	 რომ	 წყალტუბოს	 მუნიციპლიტეტში,	 ამ	 ეტაპზე	 საჯარო	 სამართლის
იურიდიული	პირი,	დაფუძნებული	არ	არის.

პატივისცემით,

გენადი	ბალანჩივაძე

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=48-4821329127&pin=3480

