
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

1962/3-53/22
04-03-2022

საქართველოს კარწახის სასაზღვრო გამტარ პუნქტს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის საფუძველზე, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი 
ინფორმაცია:

რუსეთის ფედერაციის მიერ, უკრაინის მიმართ  2022 წლის 24 თებერვალს დაწყებული 
ომის დღიდან, დღემდე:

1. უკრაინის რამდენმა მოქალაქემ გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი?
2. რუსეთის ფედერაციის რამდენმა მოქალაქემ გადმოკვეთა საქართველოს 

საზღვარი?
აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ, მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



*MIA52200808550*

MIA 5 22 00808550
29/03/2022

 საქართველოს პარლამენტის წევრს
ქალბატონ თამარ კორძაიას

 
 
ქალბატონო თამარ,
 
2022 წლის №1970/3-53/22,№1971/3-53/22,№1978/3-53/22, №1975/3-53/22, №1973/3-53/22,
№1968/3-53/22, №1974/3-53/22, №1961/3-53/22, №1962/3-53/22, №1977/3-53/22, №1966/3-53/22,
№1965/3-53/22, №1963/3-53/22, №1964/3-53/22, №1976/3-53/22, №1972/3-53/22 და №1967/3-53/22
წერილების პასუხად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში, დანართის სახით
წარმოგიდგენთ სტატისტიკურ მონაცემებს, 2022 წლის 24 თებერვლიდან 20 მარტის
ჩათვლით პერიოდში, უკრაინის და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა (პირების
უნიკალური რაოდენობა) მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის
(შემოსვლა) შესახებ.
 
ამასთან გაცნობებთ, რომ სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტის
საინფორმაციო ცენტრში სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ყოველი
საანგარიშო თვის დასრულების შემდეგ. შესაბამისად, არსებული მაღალი საზოგადოებრივი
ინტერესებიდან გამომდინარე, უკრაინისა და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის (შემოსვლა) შესახებ ინფორმაციის
დამუშავება განხორციელდა ერთჯერადად.
 
შენიშვნა: საშუალო სტატისტიკური ცდომილების ზღვარი +/- 2,4%.
 
 
დანართი: 1 (ერთი) ფურცელი.
 
    
პატივისცემით,



შ.ს.ს.
მინისტრის მოადგილე
 ალექსანდრე დარახველიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

1963/3-53/22
04-03-2022

საქართველოს  სარფის სასაზღვრო გამტარ პუნქტს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის საფუძველზე, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი 
ინფორმაცია:

რუსეთის ფედერაციის მიერ, უკრაინის მიმართ  2022 წლის 24 თებერვალს დაწყებული 
ომის დღიდან, დღემდე:

1. უკრაინის რამდენმა მოქალაქემ გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი?
2. რუსეთის ფედერაციის რამდენმა მოქალაქემ გადმოკვეთა საქართველოს 

საზღვარი?
აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ, მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



*MIA52200808550*

MIA 5 22 00808550
29/03/2022

 საქართველოს პარლამენტის წევრს
ქალბატონ თამარ კორძაიას

 
 
ქალბატონო თამარ,
 
2022 წლის №1970/3-53/22,№1971/3-53/22,№1978/3-53/22, №1975/3-53/22, №1973/3-53/22,
№1968/3-53/22, №1974/3-53/22, №1961/3-53/22, №1962/3-53/22, №1977/3-53/22, №1966/3-53/22,
№1965/3-53/22, №1963/3-53/22, №1964/3-53/22, №1976/3-53/22, №1972/3-53/22 და №1967/3-53/22
წერილების პასუხად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში, დანართის სახით
წარმოგიდგენთ სტატისტიკურ მონაცემებს, 2022 წლის 24 თებერვლიდან 20 მარტის
ჩათვლით პერიოდში, უკრაინის და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა (პირების
უნიკალური რაოდენობა) მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის
(შემოსვლა) შესახებ.
 
ამასთან გაცნობებთ, რომ სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტის
საინფორმაციო ცენტრში სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ყოველი
საანგარიშო თვის დასრულების შემდეგ. შესაბამისად, არსებული მაღალი საზოგადოებრივი
ინტერესებიდან გამომდინარე, უკრაინისა და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის (შემოსვლა) შესახებ ინფორმაციის
დამუშავება განხორციელდა ერთჯერადად.
 
შენიშვნა: საშუალო სტატისტიკური ცდომილების ზღვარი +/- 2,4%.
 
 
დანართი: 1 (ერთი) ფურცელი.
 
    
პატივისცემით,



შ.ს.ს.
მინისტრის მოადგილე
 ალექსანდრე დარახველიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

1965/3-53/22
04-03-2022

საქართველოს ახკერპის სასაზღვრო გამტარ პუნქტს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის საფუძველზე, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი 
ინფორმაცია:

რუსეთის ფედერაციის მიერ, უკრაინის მიმართ  2022 წლის 24 თებერვალს დაწყებული 
ომის დღიდან, დღემდე:

1. უკრაინის რამდენმა მოქალაქემ გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი?
2. რუსეთის ფედერაციის რამდენმა მოქალაქემ გადმოკვეთა საქართველოს 

საზღვარი?
აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ, მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



*MIA52200808550*

MIA 5 22 00808550
29/03/2022

 საქართველოს პარლამენტის წევრს
ქალბატონ თამარ კორძაიას

 
 
ქალბატონო თამარ,
 
2022 წლის №1970/3-53/22,№1971/3-53/22,№1978/3-53/22, №1975/3-53/22, №1973/3-53/22,
№1968/3-53/22, №1974/3-53/22, №1961/3-53/22, №1962/3-53/22, №1977/3-53/22, №1966/3-53/22,
№1965/3-53/22, №1963/3-53/22, №1964/3-53/22, №1976/3-53/22, №1972/3-53/22 და №1967/3-53/22
წერილების პასუხად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში, დანართის სახით
წარმოგიდგენთ სტატისტიკურ მონაცემებს, 2022 წლის 24 თებერვლიდან 20 მარტის
ჩათვლით პერიოდში, უკრაინის და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა (პირების
უნიკალური რაოდენობა) მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის
(შემოსვლა) შესახებ.
 
ამასთან გაცნობებთ, რომ სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტის
საინფორმაციო ცენტრში სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ყოველი
საანგარიშო თვის დასრულების შემდეგ. შესაბამისად, არსებული მაღალი საზოგადოებრივი
ინტერესებიდან გამომდინარე, უკრაინისა და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის (შემოსვლა) შესახებ ინფორმაციის
დამუშავება განხორციელდა ერთჯერადად.
 
შენიშვნა: საშუალო სტატისტიკური ცდომილების ზღვარი +/- 2,4%.
 
 
დანართი: 1 (ერთი) ფურცელი.
 
    
პატივისცემით,



შ.ს.ს.
მინისტრის მოადგილე
 ალექსანდრე დარახველიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

1967/3-53/22
04-03-2022

საქართველოს გეგუთის სასაზღვრო გამტარ პუნქტს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის საფუძველზე, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი 
ინფორმაცია:

რუსეთის ფედერაციის მიერ, უკრაინის მიმართ  2022 წლის 24 თებერვალს დაწყებული 
ომის დღიდან, დღემდე:

1. უკრაინის რამდენმა მოქალაქემ გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი?
2. რუსეთის ფედერაციის რამდენმა მოქალაქემ გადმოკვეთა საქართველოს 

საზღვარი?
აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ, მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



*MIA52200808550*

MIA 5 22 00808550
29/03/2022

 საქართველოს პარლამენტის წევრს
ქალბატონ თამარ კორძაიას

 
 
ქალბატონო თამარ,
 
2022 წლის №1970/3-53/22,№1971/3-53/22,№1978/3-53/22, №1975/3-53/22, №1973/3-53/22,
№1968/3-53/22, №1974/3-53/22, №1961/3-53/22, №1962/3-53/22, №1977/3-53/22, №1966/3-53/22,
№1965/3-53/22, №1963/3-53/22, №1964/3-53/22, №1976/3-53/22, №1972/3-53/22 და №1967/3-53/22
წერილების პასუხად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში, დანართის სახით
წარმოგიდგენთ სტატისტიკურ მონაცემებს, 2022 წლის 24 თებერვლიდან 20 მარტის
ჩათვლით პერიოდში, უკრაინის და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა (პირების
უნიკალური რაოდენობა) მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის
(შემოსვლა) შესახებ.
 
ამასთან გაცნობებთ, რომ სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტის
საინფორმაციო ცენტრში სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ყოველი
საანგარიშო თვის დასრულების შემდეგ. შესაბამისად, არსებული მაღალი საზოგადოებრივი
ინტერესებიდან გამომდინარე, უკრაინისა და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის (შემოსვლა) შესახებ ინფორმაციის
დამუშავება განხორციელდა ერთჯერადად.
 
შენიშვნა: საშუალო სტატისტიკური ცდომილების ზღვარი +/- 2,4%.
 
 
დანართი: 1 (ერთი) ფურცელი.
 
    
პატივისცემით,



შ.ს.ს.
მინისტრის მოადგილე
 ალექსანდრე დარახველიძე


