
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8620/3-113/22
16-09-2022

ხონის მუნიციპალიტეტის მერს

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:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. 

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ.

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ გრაფიკით (გრაფიკი 
პერიოდის მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8621/3-113/22
16-09-2022

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერს
       

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:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. 

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ.

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ გრაფიკით (გრაფიკი 
პერიოდის მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8619/3-113/22
16-09-2022

ხობის მუნიციპალიტეტის მერს

       
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:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. 

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ.

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ გრაფიკით (გრაფიკი 
პერიოდის მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8601/3-113/22
16-09-2022

ქედის მუნიციპალიტეტის მერს
       

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:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. 

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ.

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ გრაფიკით (გრაფიკი 
პერიოდის მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8599/3-113/22
16-09-2022

ქალაქ ფოთის მერს

       
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:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. 

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ.

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ გრაფიკით (გრაფიკი 
პერიოდის მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8591/3-113/22
16-09-2022

ონის მუნიციპალიტეტის მერს

       
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:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. 

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ.

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ სოფლების/დასახლებების/რაიონების/ქუჩების 
ჩამონათვალი, რომლებსაც სასმელი წყალი მიეწოდებათ გრაფიკით (გრაფიკი 
პერიოდის მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე


