
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

5568/3-79/21
08-06-2021

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ მირიან ქათამაძეს

ბატონო მირიან, 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2018, 2019, 2020 წლებში ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტის მიერ, რელიგიურ ორგანიზაციებზე (თითოეული დენომინაციის 
მიხედვით) გაცემული ფინანსური და მატერიალური რესურსების შესახებ.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

5567/3-79/21
08-06-2021

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ არჩილ ჩიქოვანს

ბატონო არჩილ, 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2018, 2019, 2020 წლებში ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მიერ, რელიგიურ ორგანიზაციებზე (თითოეული დენომინაციის 
მიხედვით) გაცემული ფინანსური და მატერიალური რესურსების შესახებ.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

5564/3-79/21
08-06-2021

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ჯუმბერ ვარდმანიძეს

ბატონო ჯუმბერ, 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2018, 2019, 2020 წლებში ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის მიერ, რელიგიურ ორგანიზაციებზე (თითოეული დენომინაციის 
მიხედვით) გაცემული ფინანსური და მატერიალური რესურსების შესახებ.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

5558/3-79/21
08-06-2021

ქედის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ლევან გორგილაძეს

ბატონო ლევან, 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2018, 2019, 2020 წლებში ქედის 
მუნიციპალიტეტის მიერ, რელიგიურ ორგანიზაციებზე (თითოეული დენომინაციის 
მიხედვით) გაცემული ფინანსური და მატერიალური რესურსების შესახებ.

წარმატებები

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

5554/3-79/21
08-06-2021

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ომარ ტაკიძეს

ბატონო ომარ, 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2018, 2019, 2020 წლებში შუახევის 
მუნიციპალიტეტის მიერ, რელიგიურ ორგანიზაციებზე (თითოეული დენომინაციის 
მიხედვით) გაცემული ფინანსური და მატერიალური რესურსების შესახებ.

წარმატებები,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

5548/3-79/21
08-06-2021

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ვახტანგ ბერიძეს

ბატონო ვახტანგ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2018, 2019, 2020 წლებში ხულოს 
მუნიციპალიტეტის მიერ, რელიგიურ ორგანიზაციებზე (თითოეული დენომინაციის 
მიხედვით) გაცემული ფინანსური და მატერიალური რესურების შესახებ.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

5544/3-79/21
08-06-2021

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერს,

 ქალბატონ ანივარდ მასოიანს, 

ქალბატონო ანივარდ, 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2018, 2019, 2020 წლებში ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის მიერ, რელიგიურ ორგანიზაციებზე (თითოეული დენომინაციის 
მიხედვით) გაცემული ფინანსური და მატერიალური რესურების შესახებ.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

5849/3-79/21
11-06-2021

წალკის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ილია საბაძეს

ბატონო ილია,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2018, 2019, 2020 წლებში წალკის 
მუნიციპალიტეტის მიერ, რელიგიურ ორგანიზაციებზე (თითოეული დენომინაციის 
მიხედვით) გაცემული ფინანსური და მატერიალური რესურების შესახებ.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ტარიელ ნაკაიძე


